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هةالمقلى

اختطهالذيالنهجعلىنقفأنواجبنامن،الاغريفيةاحَاوددوسحين

وإزاحةمنهاانمطعماوومل،جهودهمم!ابعةمنلنتمكن،عملهمدالاغرلى

إلىالإَدارهذهنسفمأنالمعقولكرلمن،ثركوهاالقالعظيمةالاَئارعنالسظر

ومعرفةلاث!هاالعملعلىتحفّزناأنبدون،فاءتكهفبهاتعبثالنسهانيد

اسرارها.

الآثارهذهبناةبذلهاالقوالجهودالعلميوالبحثالعلميةللحقيقةولاءناإن

أهميتهاونبينالاَئارهذهلنستجليالجدسواعدعننشفرأنمجئمومشيدوها

انفسناأماموأعذرنا،بدورناوساهمنابواجبناتمنالدنكونوب!لكولائدلها

أبدعوهمانركلموإذالاَثارهذهاصحابوأماماللاحقةالأجهالوأمامعملناوأمام

وهووسامنبيلهدلىعلىمعهمنلتقيوبذلك،النسمانحجابتحتمهملاَ

علىفممشجةوتكون،القدماءعملمنلتسفيداللاحقةللأجيالالظثدةكلقديم

قددراستناوتكونبالماضيالحاضريتصلوهكدا،الحفارةبناءليالس!رومواصلة

وغايتها.أهدالهاحققت

البظياهذهأمام،المعالمهذهمنمَغلَمأمامنقفونحنلتستمل!الدهشةإن

السمع..نرهفمف!واثمالم!نهلاليلامواtأناسعلىعانثاهدبقيتالق

وأمنياتهم:وأخبارهمأسرارهماستودعهاقدبهمل!ذاجيدأونصفي

المنازلِحديثمناحلىأرَولمحديثهمحدثتناتومِمنازل

الظئروالتصويرابوزالنحتوبقاياوأوانوحليتماليلمناحَارهذهإن

جرةثثرووالقباليونانوكريتيوموكبكنوسوسليعلعهاعثرالقكلك

يثأنهاوجدالناليالتأليرتماوسثزالما،تريبوفتحتىمبدسهالفموضالعلطء

وغروها.واببليةوالظرسهةوالاَشوريةالمصريةاحَارروائعفأن
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و!ن،لمصرعاصمةطيبةكمانتحين،بابةينبضإيجةبحركان

الأرخبيلجزرليالصيادينقبائليعلّمون،أخرىإلىجزيرةمنيتنقلونالفينيقيون

وعن،التإريةابدلةأصولورودوسوخيوسولسبوسويعاموسالسيكلادية

الغموضروحأخصبتكط،المفرطالحشيالشرقأسلوبالتقلالفينيقيينطريق

إلىانسابتالقالفياضةالفنيةالببيعثلكالنيليفعببهاانفردالتىوالأسرار

المتوسط.البحرمنالمقابلاكطىء

ادضينحووالايظت،علماَيصبحاًنقبلواقعبأوصفاَالاَثارعلم!ن

العصورمنفيةوأعمالبأثياءوالاهتمامالمنقرضةالحضاراتمعر!ةليوالرغبة

يكنلملوأسلوباوطريقةايةغيابليالأولىِالحطوةيشكلهذاكل،القديمة

اتمالهاسوىالكلاسيكيةبالاَثارملحوظاَاهتمامانبديأنعلىآخرباعثهناك

فما،!!يأذلكل!نالقديمالطلمحضاراتمنجدأمهمتينبحضارتينالوثيق

،الأصولكلاسيكيةمراكزمغربهاإلىفراثهامنالعربيةبلادناثضمنتوقدباك

صاكتهافمالكلاسيكيةريةالحظالايفعاعاتاستقطبليساهمتالسطتشرقية

ليأخرىمرَةلنستقبل!الغربباتجاهأخرىمرّةبهاودهتإسلاميعربيبقالب

.صرةالمطالحضارةركماب

بمعلوماتلامدادناالكلاسي!تعلماءيبذلهاالتىالجهودمنالركموعلى

..الكلاسيكيةالاَثارليتبحثمؤلفاتالعربيةمكظتناتفتقرتزاللا،إضافية

لذلك،للآئارقسمأالاَدابكليةلي،دمشقجامعةافتتحتقليلةسنواتومنذ

يمهد:فصولاَيحتوي"الإغريقية"الكلاسيكيةالاَثارعنكابتأليفضرورياَكان

وتنظيمالعمارةإلىإضا!ة،الاغريقيةالكلاسيكيةبالاَئارالتعريفالأولالفمل

التاريخيةوأهميتهالنحتالثانيالفصلوش!تعرض،القدجمهالاكريقيةالمدن

الثالثالفصلاما،القديمةالفرةفيالاغريقيالنحتخاصوبشكل،والأثرية

واًهم،.مقالرابعالقرنليالاغريقيةالمدنوأهموالنحتالعمارةعنفيهنتكلم

الاَثارعنيتحدثالرابعالفصلاما،القرنذلكلي"تينالنص"الصنين

،المدنلأهمالاشارةمعونحتعمارةمنالهينستيةالفرةليالإغريقية
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الأواني"الإكريقيةوالزخرفةالرسمعنللحديثالحامسالفصلألردحينلي

الفخاوية".

العظيمةالائارلتلكالموضحةبالصؤرملحقاَوضعتال!بنهايةولي

الجهدمعدتوالقغايةال!بهذايؤدكيأنأوجواطتامولي..الاَنحتىالحالدة

مجاللينقدلأيوترحييامتنانيمع،بالقليلليسوهوِإعدادهليالمبذول

للّهوا،حديثاًالوليدوقسمناجامعتناليالأثرىالبحثمعانطورلكي،الإعداد

القصد.وراءمنوهو،والطلمال!مل

511971991دمشق

سلهبزيافىالدكتور
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الأولالفصل

لكلاسيكيةاالاَثار

ا!لا!هية:ا-!ىلالارا-أ

الذيالكلاسيكىالقديمالحضاريبالتراثالنهضةعصرفياوربااهتمامأدى

الأو!القارةجنوبفىوالرومانيةالاغريقيةالحضارتينمنحزاتممثله

استهدفتالىوالأثريةالتاريخيةايأبحاثنشوءإلى،-الموبيطِالبحرلمجمإوامعهء

بناءقاعدةأصبحأنبعدوخاصةوالفكرىالماديالزاثهذاأصولفيالتعمق

الحديثة.ايأوربيةالحضارة

يدعلىعشرالتاسعالقرنمنذاليونانمواقعفيالأثريةالأبحاثتقدمومع

فيالمقدسةوالمنطقةزيوسمعبدفيفانجلرفرْرتمثلالألمانوزملانهكورتيوسالعلماء

غائرونقش،التماثيلمنالكثيراكتشفحيثجيدةنتائجعنأسفرتالىأوليمبيا

قطعةواًلف،الكتاباتومئات،والنقود،البرونزمنالقطعوألاف،المرمرمن

فيالمكتشفاتتضاعفت...حيثوغرهاآبدةأربعينونحوالمشوكطالفخارمنفخارية

.وبرجامون،وبيلوس،وديلوسودلفىوإيلوزيسإبيداروسمراقع

إيطاليابقيةفيثموبومىهركولانوممواقعفيالرومانيةالمكتشفاتوجاءت

اللائينيةالاغريقيةالكلاسيكيةالحضارةوحدةإنلتبركدالرومانيةالامبراطوريةومواقع

الزمانحيثمنتختلفالحضارتينهاتينفأصولسابقايظنكمامتماسكةليست

.والمكان

القرونفيهلنستية-إغريقيةأسسعلىبنيتاللاتينيةالحضارةأنصحيح

مقاومةوتتجلى..للأليلىفرعمجردتكنلمالرومانيةالحظرةلكن،الميلادقبلالأولى

كاتوالرومانىانسياسىنصيحةمنغريقيةالحضارروآالشخصيةفيللانصهارالررمان

--3--.-.----------س!-حى-
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ولكنأدبهممنتنهلأنحسنةلفكرة...أنهاأفيتجربىنتائجسأريكأ:لابنه

وشراسةظلماًالشعوباًكثرالاغريقبأن..وسأقنعككليةتتعلمهلاأنعليك

فإن،علينااًدبهاالأمةتلكتخلعحينما:فيكلمةبعذهانصيحىتأخذأنويمكنك

.،شىءكلسيفسدذلك

بالماضىالمتصلةوالدراساتالتراثإغناء!إلىالكلاسيكيةالاَثارعلمتقدماًدع-

هومابينتفصلالتيالعميقةللفروقإيضاحاًنفسهالوقتفيقدملكِنه،الزاهر

الفرعين.أحدفيالتخصصمنمزيدإلىاليوماالث..واتجهنىورإغريقى

حضارةبدراسةالكلاسيكيةاللغاتوعلمالكلاسيكيةالآثارعلماهتموقد--

البساطة"بانهافينكلضانلمالعاوصفهاالىالمثلهذه،العلياومثلهاوالرومانالاغريق

الحديثلمالعاتعرُّفأنوالملاحظالاغريقىالفنفيالمتمثلة"الهادلًة-والعظمةَالنبيلة

عنالأمربادىءأورباعرفتهفقد:الزمئ-للتسلسلمعاكسةبصورةتمالتراثعلى

القرنأعمالاكتضفتثم،إغريقيةأصولعننقلتالىالرومانيةالنسخطريق

فيشليمانجهردوبفضل،الأكروبولتماثع!ولطأئينافيالبارثينونفي..مقالخامس

للمغهدالأعمالقائمةرأسعلىتأتىالئوطروادةموكينايفيالهرمريةالمواقع

قسمت-ا--اْالتار-ْ!.ماأوالتاريخأعماقفِىالتوغلأمكينللآثارالألماني

...المينوسيةوقبلهماوسيكلادية-هيلادية:مراحلثلاثإلىالثانىايألفخلال

وخاصة،النواحيبعضفيتتفوقبل،أهميةوحفرياتهمالبريطانيينأعمالولاتقل

وهى،كريتجزيرةفيكنوسوسفي1091عامإيفانسبهاقامالىالتنقيبات

القيامةلىالفرنسيونوسارع،الميمويةالحضارةإلىالأنظارلفتتالىالحفريات

ذلكبعدأقيمكما،وغيرفماودلفىأوليمبياوموقعىباثيناالأكربرلفيبتنقيبات

أعمالكلبدراسةقامتوروماأثينامنكلفيالأثريةالدراساتمراكزمنعدد

،اليرنانبلادفي"ليك"الكولونيلتنقيباتمقدمتهافيتأتيوالىالتنقيبات

روما.موقعفيوأشى،الصغرىآسيةفيرامسوسيروليم

معماريةأوابدرليسيةبصورةتتناولأنهافيالكلاسيكيةالآثارعلمأبحاثتتميزط

البحرشزقىثهالمن!ةفيأنواعهتتوفرالذيالجميلالحجرمنيبنيةضحمة
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اغلبللأسفوتلفتفنيةنهضةشهدتقدالانتاجالغزيرةالفزةتلككانتوإذا

علىيساعدناوالثراءالخصوبةفريدأديبأتراثأذلكمعلناتركتأنهاإلاّ،آثارها

رغبةنتاجكانمانادراًالعصرذلكفيالفىالعمل+نالمتبقيلأالفنيةالمنجزاتتفهم

كانبل،والدينيةالعمليةبالاستخداماتمبالاةدونالجماليالاقناعتحقيقفي

الوحدانعلىغريبةكانتللفنالفننظريةيأنالأولىالمرتبةفييأتيتحقيقهما

بالمعان!س!وزاخرواضحخصيبفنالاغريقيةوالعمارة.الإغريقي

ولن،((اليروبلايمطوالمديخلإ"""ثولوسالمستديرالمالوبيتالمعبديتساوىفلن،ما

(؟حهدْتمثاأبسطبان!!بم!-للصادف-

لوحاتفيمثلأنرىماعلى،الفنانإبداعتحكمكانتوضعيةأودينسةتقالدكَثمة
----.-----------.--!صى.--.

وقد.أِشخاصررهـمقديروإإلق!ابينمييححماَالآلهةالفنآتطيصورحينالبارزالنقش

والتشريهالنقصمنحالةفيتصويراأونحتاَأوعمارالاغريقيةالآثارإليناوصلت

قائمةظلتالىالمبانيوحتى،الأولىحالتهاإلىلإعادتهاشاقةجهودأتتطلب

وأ،بوزايدونومعبد،أثينابآجورة"هيفايستوس"معبدمثل،مصادفةمتماسكة

رواثعها،منكثيرأففدتقدبصقليةسجستامعبدأوأجريجنتومفيالكونكوردمعبد

منالكثيرفقدتأنهاإلاّ،جوهريةلتشويهاتتتعرضلمالنحتيةالآثاركانتوإذا

ولوحاتالفخاريةالأوانيرسومفيالاغريقىالتصويرءروائعأما،سطحهاملمس

الأصليةالنسخةعنيفصلهاماغالباَالى"فريسكر"الجداريةوالصورالفسيفساء

كثيرةمعلوماتمنهاأخذناوالىالحقيقيةأصالتهاعلىمحافظةلنابقيت،عديدةقرون

القديم.فيوتقاليدهمالاغريقعاداتعن

الفنانينلكبارتقديرهممعالاغريقأنتوكدالنادرةالأدبيةالنصوصأنعلى

والشعرللموسيقىأعطيرامثلماحلالذإتالتشكيليةالفنونالتشيهييي!ثيجعلواا

بالتقديروبوليكَليتسفيدياسالنحاتذكرأفلاطون.وان..والِخطابةوالفلسفة

،وليسيبرسآبيليسشأنمنرفعقدالأكبرالمقدونىالإسكندروأن،والاكبار

تلقواأنهمقطببالهميخطرلمالمبدعينالفنانينهؤلاءمعاصركطأنغير،وليوخاريس

،مغزىالاغفاللهذاوالشعراءوالفلاسفةالمرسيقيينشأنشأنهم،السماويالالهام

يعملوخرفيماهرعاملإلاهوما،الوقتذلكفيالإغريقنظروجهةمنفالفنان
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الغائرةوالنقوشوالمنحوتاتوالمشخصات،الرسوممنفنيةموضوعاتأو،المتوسط

وتصلالمعدنيةالأوانىأشكالتقلدوالتصريرالتزيننرائعةفخاريةأوانيأو،والنافرة

لمعامنواسعةرقعةفوقوتنتشر،الصناعةلطوحودة،الاتفانمننادرةدرحةإلى

ومراكزالمنطقةهذهبينتمتالىالحضاريةالتبادلاتعنوتكشف،المتوسطالبحر

القديم.لمالعافيالأخرىالحضارات

شواطىءوإلىشرقأالصينتخومإلىالِباحثسيوصلالإغريقيةالآثارتتبعِإن

جنوبألمصحراىإيكبرىوإلممايظلأالإثار-الرببا!-!إلى-!قأ-ما-غربامحيا

إلىتقديرهيصلللآوابددقيقتحديدمنتمكنهدرحةإلىمتقدماالعلمهذاغداومد..

يحاول-ضمنهكبيرةفجواتهناكتزالماذلكورغم،ال!ثمهرإلىوأحيانأالسنة

حلها.المختصرن

عديِدةعواملإلىالعلم!رييودالبجثفيالسبقهذافيالفضلأنشكولا"مما

الايخربقيةباللغتيناِلكتابيةالنصوصوتوفر،الأليربيةالعلميةالحركةتمْدم:-منها

هذا..التاريخيةالأحداثمعوتفسرهاالآوابدعلىواضحاضوءأتسلطالىوالملالهينية

أكثر%رو-مقبدبنتخليرلاوالِأمريكِيةلةِمعاتج!يصالأاف!نأخرىجيةومنجهةمن

العربيالوطنجامعاتبدأتوقد،الكلاِسييكماالفبنتاريخلمجل!إلآألتدهـشِ

فيالمؤلفاتتضاعفتإنكرابةفلالذلك،نفسهالنهِجعلىتعملدمشقجامعةومنها

أ/لآثارمعروضاتوملأت،العالميةالمكتباتفيمهماحيزأوأخذث،الميدانهذا

أجع.العالممتاحفالكلاسيكية

:"لاغريقيةا"لكلاسيكيةالاَثار-ط2-أ

السابعالقرنهاِيةفيالمتبرشطالبجيرعبرأقصيِاهالإغرييْيالتوسعبلغحينٍ

الحضارةخلالهازدهرتقرونثلالةاستغرقعصرببدايةإيذاناذلككاَن،.مق

الأساسىالنطآقداخلَوالسياسىوالاجتماعىالاقتصاديالبناءونما،الاغريقية
--.-حمي!--

.ء)1(الجري!الانطلاِقظيروف!ليءالفنهيأ-ليميهر"سمما-"المدينةدوِيلة)باسمالمعروف

.7691-بكلوت-313-0ص-الثانيالجزء-اليرنانىالتاريخ-اللطيفعبد-عليأحمد-
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العصريكنفلم،مهنتهيجيدحرفيأوالفنان،مهنةالفنعذواثمومنبيديه

الفنيمالاغرلمياوهكذا..والتقنهةالفىبينالتمافىيعرفالفذيمالكلاسيكي

فيتاوالاتقاللدقةعاشقابلفحسبالإ!هـمبدعان01-و،اثمابالحرفة

كب!أ!ميماهاالىالتقليدهدىعلىطويلةبتدريباتمتمرسا،فنيةإبداعاتمنينحز

الفنانين.

وتظيمط:القديمةالاغربقعةالمدنعمارةلأأ-3-

فييقاشفضلهوقد،الإغريقيةالمبانيالأساح!لفإقامةِالححرضكلوقد

خَلالوكانرا.مححاكنهمإقامةفياللبنقوالباستعملواوإن،العامةمبانيهمتشييد

البلادتلكفيالشَاثعة"ال!ساندةوالجدرانالحاملةالجدرانيرثرون.مقالسادسالقيرن

طبيعتقأغلىبالأخحارَالبناءيشيدون"اتنحدراتعلىالبناءفيهايكثرالىالجبلية

الخاصالمتميزشكلهالبناءفيحجرلكلتاركين،حالهاعلىالمضلعةأسطحهابنحت

جدارذلكمثال،الأحجارطبقاتانتظامعدمركم-ترابطهالجداريفقدلاالذى

.الشهير)2(دلفي

المدنية،سواءالعامةالمبانىأحجارقطعفيبالدقةالمعماريالمهندسالتزموقد

ربطثم،الملاطاستخدابِمدَونبعضهاجرارإلىصفهايسهّلحتىمنهاالدينيةأو

اليمامة""ذيلحمّىمزدوجإسفينشكلعلىصمصتمعدنيةوصلاتبوساطةبينها

يستخدمالىتلكوخاصةالعنايةمن.ممزيدالنهائيةالمرحلةفيالمبانىحدرانوحظيت

زالةواٍالعيوبلاخفاءأدناهاإلىأعلاهامنبالمبردتصقلفكانت،الرخامفيها

الكتلتشدالئالوصلاتورقةالححريةالخطوطانتظامعليهالتضفي،النتوءات

بريكلسلعصرالرئيسيةالآثارفييتجلىكما،الجِدرانعلىبعضأبعضهاإلىالححرية

كَئميز--حيث،البروبيلاكطمنالمنتهيةوا!الأجزاء!صل!جم!بئ

والتهذيب.الصقليدتمسهالمالىالجدرانعنالمخملى.كللمسها

المدينةوكانت،المبانىإقامةفيوالأيونىالدوريالأسربالإغريقاستخدمء

والأسواقالمعابدالأولىوتشمل،والمساكنالعامةالمبانىبينتجمعالاغريقية

صحص

.441-.ص-0591دمق-الشرقفيالمهورةوأثارهالاغريقىالفن-طيم-الحقعبدعادل-)2(
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ودورالحكامقصورالثانيةتشملبينما،وغررهاوالمسارحالمالوبيوت"الأجورة"

إلأالحديثةالتنقيباتتسفرلموالمدنتلكمعظماندثرتوقد...والحوانيتايأهالي

حص
وديلرسوطيبةوكورنئةودلفىأثينامثل،اليونانشطريفيالاثارمنالقليلعن

آسيافيوطروادةوبرجامونبريينومثل،إيجةبحروجزرالأوربىالشطرفيوكريت

أغلباندثرتحينعلى،العامةوالمبانىالمعابدغيرالمدنهذهمنيبقلمو،الصغرى

فيومواقعهااًصولهاعلىقلتهارغمدلتالىايأطلالبعضتاركةالسكنيةالغمارة

الإغريقية"امبورياس"مدينةفيوذلكلاحقأسنرىكما،للمدينةالعامةالتخطيط

الضيقةدورهمداخليقيمونالاغريقيكنلم...والمتوسطشاطىءعلىسبانيااٍفي

وسائلمنالحظالقليلةالغرفمنمحدودبعددمحاطمسقوفغيرفناءم!المؤلفة

والميادينالطرقاتفيمساكنهمخارجيحيونكانوامابقدرالجمالوعناصرالراحة

باتحتى،المدنيةالمبانىحسابعلىالمعابدوأهمها،العامةأثارهمبهااقيمتالي

فيظهرتألطإلى،فجيييبديىمعمارهوالإغريقيطوي!المعمالعهدمعروفا

المبانىعدّةمؤلفاتتناولتفلقد.المفهومهذاصححتآراءالأخيرةالسنوات

الىالمبانىعنبالمعارفوأمدتنا،ومستعمراتهااليونانفيالمدنتخططوأصول

خلالوالمحاكموالمجالسالاجتماعاتجلساتفيهالك!تعقدخصيصاَصُممث

الدينيةالأغراضبيننفسهبالوقتتجمعوالى،.مقوالخاس!السادسايقرنين

كقاعةالمدنيةالأغراضوبين،الدينيةالأسرارمشاهدلتمثيلالمخصصةكالقاعات

المدرجاتتحيطهااليالمستطيلةالقاعةصمممنهعأهـلالإغريقوكان،البلدية

ماثلأبقىالذيالتصميموهو"البازيليكا"باسممعروفةثلالةجوانبمنالمرتفعة

---اليومح!-حتى

بيوتهم،خارجللناسلياخ!التلاقىفرصللمتوسطالمعتدل!لاوأتاحص

العامةالمبانيوإنشاء"الجماعية"الإحتمإعيةا!لحياةهاأفيأثرهلهكانمما

الأبنيةمنأنماطابتكارإلىالمعماريونالمهندسونونوصل،المسقوفةغروالمكشرفة

افذنكلفيكانتكماأثينافي"ايأجورة"فكانت،الاحتماعاتطبيعةمعتتلاءم

وملتقى،الحكومةومقرالسوقفهى،اليوميةللحياةالمركزيةالنقطةهىاليونانية

منوغيرهاالشعريةالمبارياتوميدان،والسياسي!والفكريةالاجتماعيةالأنشطة
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القديمة"المدينةبأثيناالأجورةفيهاأقبمتالئالمنطقةوعاشت،إلاحتفالات

طريلمدىعلىايأكروبولهضبةسكانمنالموتىلدفنبهمقبرةأيضاَوخصصت

هذهمنكبيرةمساحةباقتطاع.مقالسادسالقرنفيفامر،صولونعهدكانحتى

خاصةمدنيةمبانىفرقهاوأنشسًت،أرضهاوسويتمبانمنبهاماأزال،المقبرة

للعصرالعامةالمبانىبعدهاأقيمتأنإلىالغربىٍالجًانبمنكبرةمساحةعلى

فيالنهالًيشكلهاالأحورةاكتسبتحتىشرقايتصعالميدانوأخذ،الكلاسيكى

وأضافوالشرقيالجنوبىالجانبينعلىالمرتفعةالأروقةب!نشاء..مقالثانىالقرن

..مقالأولالقرنفيالشرقباتجاهسوقهالرومانىالعصر

-

المن!ةعلىيطلالذي،هيفايستوسمعبدوأهمها،والمذابحالمعابدوتعددت

مناحمهأخذايأجورةيقطعماثلعريضمقدسطريقلةوكان،الغربمنكلها

حتى"ديبليون"المزدوجةالبوابةمنمنطلقأيقطعهكانالذيالباناثيناياموكب

.الأكروبول

الجنوبىالركنفيقائمةالمبانىمنمجموعةفيتركزتالمدينةدويلةادارةابا
-ء

وقاعةمكتباالشكلالدائري"الثولوس"المالبيتويشكل،الأجورةمنالغربى

.ممجموعةفيهويحتفظ"البؤليه))sالشررمجلس.فيالكبرىالمناصبلأصحابطعام

اجتماعاتهيعقدعضوا005َيضمالذيالبرليهوكان،المتداولةوالمقاصس!الموازينمن

فيالمسجلةالمدينةدويلةوثائقيضمالآلهةمأوىالميترونكانحينعلىالبوليت!يون

برونزيةتماثيلتحملمسؤرةطويلةقاعدةالمبنىهذاأماموتنتصب،البردىأوراق

محاطةالأجورةوكانت،أحمائهممنالأثينيةالقباثلألقاباشتقتالذينللأبطال

أشتقفأالآخروبعضها،الأبنيةتتصدرمسقوفةمداخلمجردبعضهاكانواسعةبأروقة

جهةكلمنبالميدانالأروقةوتحيط"سترا"اسمالاغريقعليهاأطلقأعمدةذات

والظلالالضوءَلتوفيروالفصولآلأزمنةتغيرحسبالأخرىمعاحداهاتتناوب

الأمربدءفيمخصصة"الستوا"وكانت،بالنسيموالاستمتاعالريحمنوالاتقاء

تلاميذهمينتقونحيثالفلاسفةندواتفيهاوتعقد،الجوالينوالتحارالعامةلتنزه

علىيترددزينونكانحينعلى"ستوازيوس"علىيزددسقراطفكاناللامعين

..مق003عامالفلسفيةزينونلمدرسةاسمالرواقيةاشتقتهناومنالملطةالستوا
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ذإ،البارثينونمبنىفيالبصرخداعتصحيحإلىالاغريقىالإبداعووصل

علىتصميمهماأعذَاوكاليكراتيسإكيتينوسالمصممينأنالحديثةالأبحاثكشفت

لابحيث،مائلةزاويةمنالمبنىمؤخرةعلىيقعماأولسيقعالزائربصرأنأساس

المرهفإحساسهماعنمنطلقينبالحياةنابضاواقعاَخلقاَوبذلكأرباعهثلانةإلأيتبين

رصل!حك!ى!عنه!.الهندسيبالفراغ

فيمستقيمةطرقشكلعلىالمهندسونصممهافقدالاغريقيةالمدنأماعه

تكونحينالأرضطبيعةمعالتخططهذامثليتفقلمإذاحئى،متعامدةاتجاهات

درجتشييدإلى"لجأواوبريينبرجامون))مدينىفيا!لهوكماالانحدارثحديدة

الطريقشقمنبدلأللمدينةالمختلفةالمستوياتإلىللوصولالطريقامتدادعلىقائم

الإنسانوصوللتيسيرخفيفاَالميليكونأنمراعين،الانحدارذلكموازاةفي

حسابيةأسسعلىقامتقدالإغريقيةالعيا!ةهندسةأنعلى،للمدينةوالدواب

نسبربطحدإلىالأرقاماستخدامفييعيدأذهبواقدالمعماريينبعضإنحيث

والتقسيمالدائرةتربيعمثلعصرهمفيالرياضيةالمدارسبعضباهتصاماتمبانيهم

للزاوية.الثلالي

يعيشرنكانواالاغريقإن:توسيديدومنهمالقدماْءالإكريقالمورخونويُحدثنا!

فنشأتاتحدتالزمن،صغيرةقرىفيمتفرقينالبداثىالعصرلطبمولاِ

تلعلىمبنيةمرتفعة!من!تينْمنمؤلفةمدينةكلأنالمدنهذهونْحتص،المدن
السهليةالأراضيولكى!سثغلوا،!عالدفاالسكانفيهايمْيم"الأكروبول"

وأبنيتقلاالمذينةمعابدشيدتالمكانهذاوفي،الزراعيةالحاصلاتلهمتغلالىالخصبة

علىبعدفيمانشأتمنخفضةثانيةومن!ة...الأرستقراطيةالطبفاتومنازلِاليامة

ص،والزراعةوالصناعةالتحارةرجالالأولىالمن!ةعلىوفدعندماالأكروبولسفح

ويزاوح،ضخمةأحجارمنمبىحصينبسورخاطةكانتانهاالمنطقةهذهوتتميز

...مستديرةأومربعةأبراجوتدعمه"م4ر5-2"وأخرىمدينةبينعرضه

ويشبهوعملهاذكرهاسبقالي"الأجورة"باحترائهاتتميزالثانيةالمنطقةوهذه

الناستحمىأورقةأطرافهاكلمنبهاويحيط،المنحرفشبهأوالمستطيلهناشكلها

.الشتاءومطر،الصيفحر
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المدينة،أقساممنذلكعدافيماأما،إغريقيمدْابتكارهىوالأجورة

اليالعمرانمبادىءوتنطمهامدنهمإنشاءفياستوحوااليونانيينف!ن

الىاصنئزيةالمدنشوارعكانتحيث،بعيدةمدةمنذالشرقيونوضعها

الجهاتمعمتفقة،أهراماتهمحولالقديمةللإمبراطوريةمصرفراعنةأنشأها

وتصاميمها،مربغةأومستطلةجزرإلىمقسمةأراضيهاوكانت،الأربعة

الىبابلفمدينةذلكعلى...وللدلالةالشطرنجرتعةشكلتشبهوتخطيطاتها

عموديةأوللنهروموازيةمستقيمةمنتظمةشوارعهاكانتالفراتضفىعلىأنشئت

والأرصفةالأقنيةمنوكثير،طوابقثلانةذاتمنازلفيهايوجدوكان،عليه

.والجسور

ومماالشرقيةالمدرسةمنالأولىالعمرانيةدروسهمتلقراالاغريقفإنهذاوعلىكأ

لم،،اليونانبلادفيالبدائىالعهدفيبنيتاليالاغريمْيةالمدنأن،)3(الرأيهذايويد

طرقهاكانتالىنفسهاأثينامدينةومنهاإنشائهافيالمتفدمةالننطممبادىءتدخل

لمو..الميديةالحروبخلالالفرسهدمهاوقد،صغيرةومنازلها،ومتعرجةضيقة

بحياةالمتصلةالعمليةبالقضايااهتمراالذين،المستبدوناليرنانيةالمدنحكملماإلاتتغير

لتفريغانشائحىالأقنية،مدنهمإلىللشربالصالحةالمياةتأمينإلىفشرعوا،السكان

وعلى،الشارعنحوتفتحالىالأبوابعلىالضرائببفرضواهتموا،القذرة

اليرنانيةالعمرانيةالنماذجهذهوبعض...الطرقفوقالعلويةطبقاتهاتبرزالىالمنازل

سراحلعلىمختلفةنقاطفيأنشأوهااليالمستعمراتفيإلاملاحظتهيمكنلاالفديمة

الأولالنصفخلالمصرفيشيدتالى"نوكراتيس"مدينةمثل،المتوسطالبحر

سكنهوحنربى،الإغريقسكنهثهالي"قسمينمنوتتالف،.مقالسابعالقرنمن

ببعضهااتصلتالزمنمرورمعالباقيةالمدنمثلومثلها"المصريونالمحليونالقاطنون

علىسطحهاوجعل،الأربعالأفقنقاطنحومتجهةشرارعلهاكبيرةمدينةوأصبحت

أنالاغريقاعتاداكبيرمعبدفيهاكانإنههيرودوتويذكر،الشطرنجرقعةشكل

.الأنحاءكلمنإليهيحجوا

وما16ص-7591باريىححافريدترجمة-للعربالحقيقيالتاربخ-ايزيىمدينة-لير-روسي3
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منتظمةالفرعيةشوارعهاوكانت"ءولش!-شأسرِين"مدينةبنواليبياوفي

مدينة.مقالسادسالفرناولفيالمنشمأةالاغريقيةالمحشعمراتومن.ومتعامدة

وسطهوفيمنتظممنحرفشبهشكلعلىحعلتاليالآنالفرنسيةمرسيليا

أرتميسللربةخر6وأبولونللإلهمعبدفيهوبى"الحاليةلورانسانرابية"الأكروبول

،الأكروبولغيرمنطقتينمنوتتالفومتعامدةمتقاطعةوشوارعأجورةفيهاوكان

تزالوما"،الليغوريون"الأصليونالسكانسكنهاعاليةومنطمَةمنخفضةمنطقة

الإغريقامتدمرسيلياومن...الإغريقيةالمدينةتلكفيجاريةوالبحثالتنقيبأعمال

الآثارباحثوازالماوالىالمكتشفةالمدنواهم،اسبانيافيمستعمراتهموأنشأوا

الإغريقيةالمدينةفيالموجودةالآثريةلمالمعابقيةعنالكشففييعملون

الحىبجانب.مق575عاممنذالاغريقبهااسترطنوالي"Ampuriasامبورياس"

شاطىءعلىالفرنسيةمرسيليامنللإغريقالامتدادوهذاالمحليونللسكانالايبيركط

المدينةلهذهتفصيليةدراسةلاحقاَوسنرىالاغريقىللتوسعدليلإلاهوماالمتوسط

الداخلنحووخاصة.مقالرابعالقرنخلالكبربشكلنشطتاليالاغريقية

المتوسط.البحرفيحزرهونحوالإسبانى

الطريالجصيالحجركانتالمنشأتبناءافيالإغريقاستخدمهاالىالموادأما

البحربة،الأصدافبقايامنشيئاَالحاوكطالصدفيوالحجر"ه"ه!3بوروس"المدعو

بحرجزروبعض،أتيكةفيوجدالذيالمرمرأيضأ،والبلوبونيز!قليةفيوحدوهوقد

الأناضولمنمرمرةبرشواطىءوعلى<Naxosوناكسوس،Parosباروس"إيجة

،والطربوالآجربالخشبمنازلهمبنواكما،الغرانيئالححرقليلأواستعملوا...

نحتأينحترنهاكانوالهذامعدنيةقطعبوساطةببعضهاالأحجاروصلعلىوعملرا

عنتزيدولاكبيرةغيرأبعادهاوكانت،متناهيةبدقةبعضهاعلىترتكزلكىجيدأ

بهايعنونالئالأبنيةفيمستطلةأشكاليعلىيضعونجهاوكانوا،مزنصفاومتر

.الأخرىالأبنيةفيالأضلاعمتعددةاًومنحرفةشبهأشكالأو،كالمعابد
ص

سطحأ،المطلوبالح!كلعلىوضعهابعدالمنحوتةالأحجارهذهوتشكل

فوقاستنادهانقاطفيمحفورةبخطوطومحاطةمقسمةبارزةشطوحاَاو،أملساً

الألرانلعبتفقد،الأيرنيالنظامفيوخاصة0متعددبألوانتطلىوكانتبعضها،
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تأثرها،فيتزيدمنهاالبارزةالأجزا"ءفرقتجعلكانتلمالأنهامنشأتهمفيمهمأدوراَ

خطوطهاإخفاءمنالظلالتمنعكانتف!نهاالغاثرةأوالملساءالسطوحعلىتوضعولما

فيوتتوهجتلمعالىالحيةالزاهيةبالألوانالأولىيُطرنالإغريقكانلذلك،الدقيقة

،وكثيرأالظلالعلىتتغلبالىالكامدةالفاتمةبالألوانالثانيةويطلرن،الشمىنور

وأ،الفاتحالأحمرمعالأزرقمثلاَيمزحونإذالمتباينةالألوانبينيجمعونكانواما

والصفراءالبيضاءالألوانالبدائيالعهدخلال"وبرزتالقانىالأحمرمعالأخضر

والزرقاءالخضراءواستخدموا،البارزةالأقسامطلىفيوالزرقاءوالحمراء،الفاتحة

أساسيطلونوكانوا،الغائرةالأجزاءلطلىوالح!وداءوالذهبيةالغامقةوالصفراء

وفي،الأبيضباللونالعبادةقاعةفيالصدروجدارالأزرقباللونالمعابدجبهات

الجيإلهعنالتعبيريبقىأنوفضلِراالألرالناستعمالمنقللوااروالكلاسيكى

بمالبناءلموادالأصلية-بالوإنها-
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إسبانيا"ليالإغريقيةامبوريالرهدينة"

بمالمتوسطالبحرغربعالمعلىالاسحمارالاغريقيأهمية

الرقعة،اليونانجزيرةبشبهتعرفالىالمنطقةوهىالاغريقبلادتكنلم

وجزرالبلقانجزيرةشبهارجاءجميعفيسكنواإنما،الاغريقفيهااستقرالئالوحيدة

ماجنة"فياستقرارهمعلىفضلأ،ايأسودوالبحرالصغرىأسياوشواطىءإيجةبحر

كالإلىوصولأوإسبانيافرنساوفي،الايطاليوالجنوبوسردينياصقيلية"غريسيا

إفريقيا.

نتيحةوهووتفككهالسياسىالنظاممنهاعديدةلأسبابكانهذاوالتوسع

السوارإحاطةبهاالبحرحاطةواٍالجبليةولتضاريسهاالجغرافيةاليونانلبنيةحتمية

معيشتهموأنماططباعهمفيالأ"لرأوضحالاغريقبلادلجغرافيةفكان،بالمعصم

،السكانعددلازديادإضافة،العصورعبروتطورهالسياسيونظامهموطرازها

الفرسقبلمنالصغرىآسيافيالأيونىالشعبتلقاهاالىالغزواتبعدوفما

منتعلموهاالئالتجاريةللاستفادةالبحربركوبالإنجريقولع،!ولاننسىوغيرهم

كبيرةمراكزلهِمفكانتالمتوسطغربفيللبحثبهمدفعذلك،كلالفينيقيين

لهمتمحتى،ذكرناهماومنهاكافةالنواحىفيإبداعهمإليهاواستجلبواعَئروها

مرسيليا".مق006عامبنوهاوالىوأكبراوسعبشكلمرمسيليافيالاستقرار

الشعبوخاصةتضوافدالاغريقيةالهجراتوبدأت"المتوسطعلىحالياَالفرنسية

الإغريقمعتعايشواالذينالمحليينالسكانبحانبواستقرواأتوا"الفوكس"نيا

الأثريةالمكتث!فاتتبرهنوكما،والرومانيةالاغريقيةالكلاسيكيةالمصادرتذكركما

الخلافاتأنونؤكدنعود...بالمدينةالتنقيبمواقعفياليومحتىعليهاالعثورتمالى

البحربركرببهمأدت،سابقةوعوامللهمالغزاةوضرباتأنفسهمالإغريقبينما

المتوسطشواطىءوخاصةالشواطىءعلىتجاريةمحطاتأومستعمراتإلىوالتطلع

إلىتتطلعكانتالئالشعوبمعالصراعالاغريقبدأ.مق085عامفمنذ،المنتشرة
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وقرطاجةاليونانبين.مقالسادسالقرنخلالذلكواحتدمأيضأنفوذهامد

لسببين:وذلك"القرطاجيين"

حيويأمجالأوفرضهالمتوسطللبحرالغربىالثلثعلىقرطاجةسيطرة-آ

لتحارتها.

الثامنالقرنفيبدأالذىالسابقةالمنطقةفِىالإغريقىالاستيطانىالتوسع-ب

حيث،.مقالسادسالقرنمنالأولالشطرفيأقصاهووصل،.مق

.الشواطىءتلكعلىالاقتصاديةالصبغةذاتالإغريقيةالمدنانتشرت

بنسبالإغريقيةالمدينةاطلالتواجدبسبب"امبورياس"لمدينةودراستنا

والجدرانالمنازلنوعيةحيثمنإليهايعودالىالفترةفيالموقعأهميةحسبمتفاوتة

الىالمختلفةبأشكالهاوالبرونزيةالفخاريةوالأوانى،المياهوخزاناتالحبوبومخازن

وعبرالموقعفيالتنقيبمراحلخلالمنجيدبشكلدُرِستوالىموجودةكانت

بالاضافةهذا،بالموقعالخاصةالكتبوبعض،الأثريةوالمجلاتوالحولياتالمنشورات

المدينة.لهذهوالمخططاتالصوربعضوأخذ،الموقعلهذاالمتتابعةالميدانيةزيارتىإلى
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-AMPURIAS-سيامبورا

الشرقىالشماليالشاطىءعلىروساسخليجعلىالاغريقيةالمدينةهذهتمْع

الموتجبمهذافيالإغريقأسس،الفرنسيةلمرسيلياوالمراجهة،المتوسطالبحرفيالاسباني

قبلمنأسستالئمرسيليامنامتدادهمنتيجة،.مق575عامPolisمدينتهم

ومن..."الفوكس"المسمىالأيونىالإغريقىوالشعب،.مق006عامالاغريق

هاومنشرًالمدينةأصللمعرفةوالرومانيةالاغريقيةالكلاسيكيةالمصادركتبتهماخلال

علىيوكدونحيث"..وليفيو-وبوليبيوأبيانو-هيرودوت-سزابون"أمثال

أثبتتهماوهذا،للمنطقةالإغريقوصولقبل"المحليينللسكان"ايبيريحىوجود

وغيرها"زينةوأدواتبرونزيةوموادفخاريةقطح"امبورياسفيالقاثمةالتنقبات

-0991عامحفرياتفيعثرفقدلذلكإضافة،.مق575-056لفترةتعود

رسالةعلىوتنص،القديمةالايبيريةباللغةعليهامكتوبرصاصالواحعلى1991

الوسطاءلأحدآخرولوح،مرسيليافيالإغريقالتجارأحدإلىموجهةتجارية

خلالمنالتجارةحركةأنعلىيدلمما،إيطالياحنوبفيالاغريقالتجارين

قبلموجودةالمحليينوالسكانالاكريقبينقاثمةكانتالىالتجاريةالمعاملات

القدومفييفكروابانللإغريقالفرصةأتاحومما،الوسطاءطريقعنوذلكقدومهم

السكانمعوتعايضوا،.مق006عاممنذإليهاالهحرةبدأتوفعلاَ،امبورياسإلى

ذلكعلىدلنامماالاغريقمعالسكانهؤلاءاندماجنلاحظقرنربعوخلال،المحلمِنن

وأدواتموادالقبررداخلوجدتحيثالاغريقيالنمطعلىجاعيةمقابروحود

الذيالسلمىالتعايشعنوالمراجعالمصادرمنكثروتتحدث...معأللشعبينتعود

وثقافةوإبداعفنونمنمعهمالاغريقحلبهلماذلكلطالفضلويعود،بينهمحصل

بناءفيبتوسعهمالاغريقبدأ.مق575عامأنهحتى،المحليِّونالسكانبهاأعحب

الداخلنحوتوغلواومنها،الإيبيرىالحىبحانب"NEAPOLIS"حديدحي

.عام)4(بشكلالاسبانيثمالكاتالرنى

(4-- Monedero,:D La Polis y La expansion Colonial Griega, Siglos,Vm)
113-112.-VI,.a .c Madrid,-1991 PP
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فياستقرارهمبعدالاغريقإن:كتاباتهفيسزابونالاغريقيالجغرافييتحدث

،المستنقعاتفيهاتكثرالأرضولكن،للزراعةالصالحةالأرضاستثمرواامبورياس

الاتجاهكانلذلك،نسبىبازديادالسكانوعدد،الزراعيةللمحاصيلكافيةتكنلمو

التجمعاتتلكمعسلميةبعلاقاتإماالداخلنحوامبورياسفيالرثيسىالمركزمن

المنطقةفيالجغرافيالعاملوأن...وزراعىتجارىهروالهدفبالقرةوإما،السكنية

للملاحةصالحةكبيرةأربعةانهاروحودسيماولاالتنقلالإغريقعلىسَفَل

كانتومصابهاأيأنهارمجاركطأنلاحظا"الموحودةالفديمةالخرائط.ممساعدة"

إضافة،معهابالتعاونالاغريقخصهاالىالمواقعلتلكومسايرة،الموقعمنبالقرب

حيثالمذكورةالسكنيةالتجمعاتعليهاتقيمكانتالىالمنطقةطبوغرافيةلدراسة

بسببوهذاالارتفاعقليلةالهضابأوالتلالعلىيعيشكانأغلبهاأنثبت

امبورياسمدينئهملبناءالاغريقعمدفقدولتحنبها،تحدثكانتالىالفيضانات

عدةجرتنفسهالموقعوضمن...الفيضاناتمستوىعننسبيأمرتفعتلعلى

الحبوبمخازنمنوالملتقطة،القاسيةالفشرةذاتالحبوببعضحرلدراسات

برشلرنةفيالآثارمتحفمخبرفيودراستهاتحليلهاحرى،.مقالخاس!للقرنالعاثدة

غذائىواًغلبهاالعصرذلكفيمتوفرةكانتبانهاوأثبتواالمختصينقبلمنالإسبانية

والجلبانةوالعدسوالشعيركالقمح"هذايومناحتىالبشريةممارهاتجيفوائدذاتبل

."..وغيرها

امبويملاغريقية:لمدينةاكريةالبقايا

عنهاالموجودةالكتاباتخلالمنتمتالإكريقيةالمدينةدراسة

والىالآنوحتى8091عاممنذبدأتالىحفرياتهاعنالمنشورةوالتقارير

عاميبالمدينةالتنقيبمواسمفيالمولفمشاركةخلالومن،مستمرةزالتما

جامعةفيالآثارقسمقبلمنالمعذةالكاتالونيةالوطنيةالبعثةمع3991-4991

برشلونة.

علىأوحالتهاعلىحافظتالى"العمرانيةخاصة"الآثريةالبقاياتميزتم

.اليومحتىالاغريقىطرازها
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المدينة،حاكمعليهايعتمدالسبررداخلعسكريةقلعة:الأكروبوليس-أ

المدينة،علىالقلعةتطل،ثانيأدفاعياخطاَتعدلأنهاالأهاليليهااٍويلجأ

الحجرية.الجدرانبعضإلاَمنهايبقلمو

الىالأخطارمنللمدينةالحمايةلتأمينالسورهذابىلقد:السور-2

منذالاغريقبلادمدنإليهالجاتوسيلةالأسواروبناء،لهاتتعرض

بعضمعالهلنسىالعصرإلىمستمرأالسورهذاوبقىللأخطارتعرضها

زمنهفييعودلاامبورياسسورإن..عليهأدخلتالئالتحسينات

مماوهذا.مقالرابعالقرنفييؤرخبلالقديمةالمدينةبناءإلىالتاريخي

.القرنذلكبدايةمعالمدينةعلىالأخطاراشتدادعلىيدلنا

الشكلمربعة،التقليديةالطريقةعلىمبنيةالمنكلكانتلقد:اكزل-3

بعضباستثناء،الطينمنوحدرانها،واحدطابقمنمؤلفةوهى

وقد،الحجارةمنمبنيةكانتحيثالميسورينللسكانالعائدةالمنازل

الأبيضاللونمنأرضيتهافيالموزاييكعلىمحافظةواحدةغرفةوجدنا

رائع.بفنمرصوفةجدأصغيرةوالقطعوالأسود

الإغريقي،النشا!وجوهلمختلفمركزأالأجررةكانت:الأجورة-4

فيموجودةوهىم7وعرضم01بطولامبورياسفيووجدت

إلىوممتدةبالمنازلمحإطة،للمدينةالرثيسىالشارعمنالجنوبىالطرف

.السورمنالداخليالطرف

بالأرضمحفورةكبيرنرعمنخزاناتثلالةعلىعثر:المياهخزانات!بىأ

،الأمطارمياهتخزن،بيضوي!ذات،ااْإلىوصولا

لبئ-
بشكلومقطعةملساءبأحجارالأطرافمكسيةالخزاناتوهذه

منها.!صعال!

احتواءوقدّر،المياهوتصرلمج!ز-الرصامنمصنوعةقناةوبجانبها

ليتر.أ-(لف3ثينيالماءالواحد-فيِالخزان
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خلالمنللحبوبمخزنأ023علىالعثورتملقد:الحبوبنحازن-6

الأرضفيمحفورةالمخازنوهذه،الآنحتىأحريتالىالتنقيبات

تلكفياثريةموادعلىعثروقد،المديضةبجانبوهى،الصخرية

وموادفخاريةوصحونكؤوس"مثلالاغريقيةاطفترةتعردالىالمخازن

الاغريقيللنمطمشابهةللحبوبمخازنووجدت،"وبرونزيةحديدية

عدةفيم3عرضهايتجاوزهاوطريلمستطيلشكلعلىوهى،هذا

الصلاتمدىعلىآخردليلوهذا،امبورياسإلىمجاورةمراتع

وبينالشاطىءعلىامبورياسالمركزبينقائمةكانتالىوالعلاقات

الداخل.فيمنهاالقريبةالسكنيةالتحمعات

بعضهاغطي،قبرأ136علىامبورياسفيالتلسفحفيعثر:القبور-7

منهاقيمةاًثريةأدواتعلىداخلهافيوعثر.الحجرمنخارجيبغطاء

المحليينوالسكانالاغريقأنيوكدمما،واحدقبرفيإغريقىومنهاإيبيري

انفصالرغم،المشتركةالمعيشةإلىإضافة،سويةالدفنيتقاحمونكانوا

القرنبدايةحتىالأقلعلىوذلك،الجديدةمدينتهمفيعنهمالاغريق

..مقالرابع

للقرنوتعردالحجارةمنمبنياًحوضأ16نحوالمنازلمنبالفربوجدكما

.الأعاكتجفيفلمناعةمحض!يبدوماعلىالأحواضهذهوكانت،.مقالرابع

فيماالآنحتىالتأكديتملم:للمدينةالتإريوالن!ظطالمواصلاتطرق-

الآنالجاريةالدراساتولكن...وإليهاامبورياسمنتصلبريةطرقهناككانإذا

الوسيلةكانالبحرأنهوالمثبتولكن.المهمالأمرهذاعنماشيئاَتكشفقد

الأمالرطنونحرايطالياوجنوبمرسيليانحوالطريقكانإذاهذا،للتنقلالمفضلة

موجودةزالتماأنهارأربعةهناكفكانالمجاورةللمواقعووصولأداخلياًاًماأثينا،

()ْالمنطقةفِىوتجرى

الشعوبكانتإذالمفضلالتنقلطريقجعلهالبحرعلىالمدينةموقعإن

ماالذي،للمدينةالمقابلالميناءفيترسرالئالسفنبوساطةيلزمهاماتجلبالاغريقية

121-02.1.0 p،(5)7*ه!س!هولل!1!:بقالاحعالمر
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.الآنحتىقاثمةآثارهبعضتزال

منافسةرغم.مقالرابعالقرنفيللمدينةالتجاريةالحركةنشطتلقد

المنطقةفيالتجاريالتبادلعلىامبورياسسيطرتحيث،لهاالكبيرةالقرطاجيين

الايبيرية.الجزيرةشبهداخلإلىوصولأ

منالحراجيةللثرواتإضافة،والملحوتجفيفهوالسمكالمرجاناستثمرتلقد

والعادية،الفخمةالفخاريةالصناعاتاحتكرتإنهانقولأنونستطيع،الغابات

الفرنسيةومرسيليا،إيطالياحنوبفيمستعمراتهاومنأثينامنللاستيرادواضطرت

والىوالعسلوالنبيذالزيتلنقلالحجمالكبيرةالفخاريةالجراربصناعةاشتهرتالى

بدراسة"وقاممرسيلىإغريقيأصلمنوهى"امبورياسفيمنهاكبِرعددعلىعثر

إنتاجهاومراكزأشكالهاوصفإذ،بيميشيلالفرنسىالأثريالباحثبهلابأسعدد

الأكبرالإنتاجولكن"وكريتوكوسرودوس"جزيرةمنالآتيفكان،الأصلي

الجرارفيالمهرةالصناعاشتهرحيث"مرسيليا))الاغريمْيةالمستعمرةمنكان

والعالًلةالصانعاسم"إغريقيةبكتاباتمطبوعكانماومنها،الكبيرةالفخارية

اثينا""الأتيكيةالفخاريةايأوانىبلالجرارنفسهبالوقتواشتهرت"لذلكالمنتجة

"...والمزهرياتالكووس"مثلامبررياسالاغريقيةالمدينةفينماذجبعضعلىوعثر

القرنينفيوخاصةمزدهرةبقيت.مقالسادسالقرنفيامبورياسنشأةومنذوهكذا

الرومانقدمحيث.مق182عامحتىازدهارهافيواستمرت،.مقوالثالثالرابع

الرومانبدأإذدورهاضعفوبذلك،الإغريمْيةالمدينةمنبالقربمدينتهموأنشؤوا

.الأموربزماميمسكون

والبروبيلاكيالأكروبول:أثينا-ا-r-ا

لطالمجدقمةتسلمت،إيجةبحرشاطىءعلىالمطلةالصغيرةالمدينةتلكأثينا

التاريخيةالتطوراتمنمتتابعةسلسلةإثرالميلادقبلالخاسىالقرنمنالأخيرالنصف

الحاسمالانتصارهىالانطلاقنقطةوكانت،العباقرةمنعددالمتعاقبةوالأحداث

فقد،القرنذلكاوائلفي"ماراثون>>موقعةلطالفرسعلىالأثينيوناحرزهالذكط

خزانتهاوملئت،الدفاعىديلوسلحلفمركزأاخترتالىاثينالنهضةمهدالطريق
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بنديليكوسحبلفيالرخاممحاجراكتشفواأنطيبةمصادفةوكانت،الوف!ةبالكنوز

عسكريكموقعربوةفوقبنيتقدأثيناوكانت....كمعشرطسةبعدعلى

.المالكبيوتالمدنيةالمنشأتوبعضوالمعابدالقصوربنيتحيثحصين

عاليأمعبداَلهشيدوافقد،لهسكناًالرباهذهمثليتخذالمحلىالإلهكانوإذا

عمبهمأوقاتخلالبينهمبوجودهالدائمالإحساسلهميت!شىحتىالربوةإفوق

العقائدآلهةشإ!المعابدهياكلداخلرعيتهعنالاكريقىالالهيحتجبفلم.وراحتهم

نوعهوالربوةفوقالالهوجودأنعنفضلأ،نهارليلل!ثبِإهـكهمبهان3بلالأخرى

متناثرةالدنيويةوالمبانيوالمسارحالأجورةثُشيُّدحينعلى،ليالتفديسالتيجيلىمن

.ايأكروبولسفحعلى

البطلإرخثيوسقصريضمالأكروبولكانحيث:والبروبيلايالأكروبول

حربيةقلعةمنالقصرتحرليصفكانهوميروسولعل،العريقوالملكالأسطوري

الربةرحلتوهكذا"الأوديسةملحمةفيكتبعندماديىهيكلإلىملكىوقصر

سحرهاوراءهامخلفةقبلمنأحديخصهالمالئالبحارعبرالرماديةالعيرنذاتأثينا

بيتودخلتالواسعالطريقذاتواثيناماراثونعندرحالهاحطتأنَإلى،البهيج

.."...إرخثيرس

منتجعأ.كانبلالتاريخقبلماعصورفيمهجوراًموقعأالأكروبوليكنلمو

التجارتجمعحيثالمدينةسوقأوالأجررةتقرمالأكروبولقاعدةعنبعيدغر

وأفلاطونسقراطخرجومنها،والأفكارللعقولذهنيأمنتدىوكانت،وسلعهم

ذكرتكماايأسواقفيوقتهمعظميقضيا*ليىاالمواطنكانحيث...وأرسطو

الأكروبولساحةوكانت،مواطنيهرفقةفيبالمدينةالعامةالمنشأتوفي،سابفأ

بالمساكنايبدأتدرجفيتناسقهايتجلىالىالمدينةهامةمكللّةالمبانىهذَهفوقتشمخ

ديالموًالمقدسالطريقوكان،المعابدء%جميعأتعلوهاالعامةالمنشاَتثمالمتواضعة

19.والايونيةالدوريةالبروبيلايبأعمدةينتهىالتلقمةإلىالمدينةقلبمن

إقامتهفيراعواالذيالأبنيةأوالبناءهو،الأكروبولمدخلوِهو:البروبيلاي

بوابةشكلعلىالبروبيلايشيد،للمعبدالمقدسةبالساحةجديرامنفذأيكونأن
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ستةالخارجىالمدخلويشمل،مترأواربعينسبعةمسافةيمتدانحناحينذاتفصيحة

المسافاتمناتساعاأكثرمسافةالمركزينالعمودينبينوتفصل،دوريةأعمدة

حيزعلى،الرحميةوالحفلاتالمناسباتخلالالمركبات.ممرورتسمحكىالأخرى

الأسلربوفقالداخليةأعمدتهشيدتمكشوفدهليزإلىالجوانبمنالمشاةيدخل

الإيونى.

أراثكعلىالجلوسالشعبمنللحجاجيتيحخاصأعدادأاٍالمكانهذاأعدوقد

الأبيضالركأممنالبروبيلايمبنىشيدوقد،الأبوابلفتحانتظارأالحجرمن

الافريزفيالمتباينةالتأثيراتتظهرالسرداءليوسيساٍحجارةبعضأضيفتثمالأملس

بروماخوساثيناللربةالبرونزيالتمثالالبروبيلايويحتوي،الحلياتمنوكره

الناحيةمنبينهايربطمماالبارئينرنلمحورمحورهموازةوكذلك"المحاربةالبطلة،)

التخطيطة.

وحدةليكونلاأنشىءإذ،أجلهمنبىالذىالغرضالبروبيلايفيوروعى

خلاله.منالناسيمرمدخلأليكونبلبذاتهاسشقلةبناثية

الإغريقي!المعبد-3-!3-2

الاله،تمثالتضمالى"والخلوةالهيكل)!بجزءيهالرببيتهؤْالاغريقىالمعبد+

يطاَلعماأولكانالذيالأعمدةذاالرواقثم...العبادةَأثناءالناسإليهيتوجهوالذي

-------01َالمدينةأهل

وبمقياسهاسكانها.كلجموالمدشِةعلىنفسهالوقتفييشرفكانفقِدك!

الأكروبوليس""العاليةالربوةمنعليهايطلالذيكلهالمعبدخلالمنالجما

!!فاليومية

شيدوا،لدلكالربوةفوقالمعبدخارجتجرىالدينيةالاحتفالاتوكانت

منالعكسعلىالنامغلقاَ.اْلهانساذ"رمزأالأعمدةذاالرواق

ا!الخاصهحشاالمعبد-ا!كنهط

طرفيهكلامنللدخولبردهتينبتزويدهإما-الأسلوبينبأحدالمعبدصممْ!ي

جميعمنإحاطتهوإما-الدينيةالمقتضياتمراعاةأوالتناسقطابعلاضفاءالمتقابلين
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وإنالمعابداًكثرفيالخلرةاندثرتوقد،الأعمدةمنمزدوجأوفرديبصفالنواحى

آثارها.بعضبقيت

صفانمنهاكلبينأقسامثلاثةإلىمقسمةالكبرىالمعابدفيالردهةوكانت

الردهةمنالرئيبصيىالقسمنهايةفيالإلهتمثمالويوجد،السقفتحصلالأعمدةمن

الجدرانتغطىبينما،البابمنإلايأتيلاالنهارضوءلأن،في.الظلمةغارقاً

الإلهي.الإجعمعا!نءإلجإرفي"بإلوجيردالىالزائرلاتدفعالىالنذورقرابينلوحاتوالأرضية

القرنفي"باوزانيوس"الرحالةوصفمثلالقديمةالنصوصبعضوتساعدنا

الكبرىالكلاسيكيةالمعابدمنمحدودعددفيالخلوةشكلنحيّلعلىالميلاديالثانى

أوليمبيا.فيزيوسومعبد،البارثينونفيأثينامعبدمثل

الجوانبعلىالقائمةللأعمدةبالنسبةالواجهةفيالمقامةالأعمدةعدديتراوحإذ

لطإلاأعمدةستةعادةالواجهةاعمدةعدديتجاوزولا17-11،6-6بينما

الأبعادوتصلالبارثينونمعبدوفيزيوسمعبدفيممانيةإلىيصلحيثالكبرىالمعابد

عنوعرضهامزمئةعنطولهايزيدالىالعملاقةالمبانىفيهذهمزأ06*03إلى

.بالفناءأشبهيجعلهامماالداخلمنمسمَوفةتكنولممزأحم!ين

وأالركيزةدرجاتفوقكوخهفيوتوازنهالك!سيكيالمعبدص!بة!وتتحلى

نأحتى،مدروسلايقاعتبعأالأعمدةخطرطوتنتظم،الأعمدةتحملالىالبسطة

محسوبةبصريهَتطيقاتعلىتنطويالىالرائعةالهندسةهذهفيالامعانعندلتقُرالعين

العريضة.الواجهاتفيالنظرخداععلىالمزتبةالعيوبلمعالجة

وأالحمراءالرقيقةالطقةتلك،بالكمخمغطاةللمعابدالرخاميةالأعمدةأما*

اذا!فلستخدم،سحريأبريقاَعليهاوتضفىالزمنمعفرقهاتزسباليالرمادية

لرخايما!ضافةصفاتلرخابلإلها-هـبهطلأنهامنااكافةاالريخاهـلط--ا!كلورالايخريق

المطفأوالمجيرالرخامَدمَيقمنخليطهىبيضاءبعجينةبطلائهاالححريةالأعمدةعلى

دلفي..ممعبدالحجريةايأعمدةفوقالعحينةهذهأثارتزالوما،الطاشرألي

نهجعلىمنطقيبشكلالمعابدفيوالألوانالزخارفغريقااستخد

شى!علىبحرصهمو.ذلك،ا-لأشكال--المعمارية/فيِلِخداع--البصرص13-معالجتهيم
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منالحملقوةإضعافمنيعطهلما!إلأعتابالحاالأحزاءتلوين
-.---صى---َ--َ-،--

آلبأبمعكىبالنقويئ!زخرفةعلىاقتصروالهذا...حِيةوالصالبص!سلةالناجيتين

بينالحشراتوتقع،حاملةلامحمولةعناصرلأنقآ(الممِت!لات>>حشرات

كذلك،الأصلىالنموذجفيللحمقفالحاملةالكمراترؤوستعلواليالتريجليفات

فيوهادئةصاخبةبينالألوانوزعواحنِعلىالصاخبةبالألوانالحشواتهذهخصوا

إملرنورلمجطقغنيةب!خابىفاليهورنيثىِوزثني...العناصرساثرعلىباهرتنسيق

jj_(،النِخيليةالجرواحأوالأشجاليالمتداخلة jكميرهاتتستخدلحابئالأيميردير

القرميدبقوالبالمكسوالسفف"نهاياتفيتبرزكما،آآفطارمنالميالتصريف

الذيالقرميدأطرافتغطيةبغرضالمختلفةالألوانذاتالمنتصبَةالزخارفْ

المنحوتةالحلياتإحدىإلمثلث.الجبينمزهـ-زوايافاهـلةوتيبيهل،السقفيكسو

ليايمالوانالأشكالمختلفمن"الأكروتيرة"تسمىالفخارأوالرخامأوالبرونزمن

لإضفاءَأصلاتستخدمكانت،الاَلهةأوثمآئي!لىاكأتطالمو!الخيالية-فيئةآلخيؤآناتعلى

الحقيقةفيتمثلأنهاغير،البناءفنالمهمةالأبابه!بعضٍعليآتنصخرالحتآيةمنلوع

المعبديخلوولم!لمبهالمحيطةالطبيعةوبينالصارماتبناءهذاتصَميمبينرباطا

مثلالمبنىمنالمختارةالأماكنبعضفيولمجملهتزينهالزخرفيةالعناصرمنالكلاسيك!

والافريربم،الدوريايأسلوبتب-الميتوبات-المنحوتاتوحشوة،المثلث"الجبين

الصبالاالألونىبالعموي!ضدىالمعمايستبدأنفيغر-إذاكأ-فينايأيونى--الأشلوب

رمزهويونىاالعمودبأنالقولمنبعهوهذاولعل"الكارياتيد"الحاملات

منديونيوننوناَوكان،للذكورالقوةرمزهوالدوريالعمودأنكما،الأنوثة

بيوتتشييدفيستخدموو-ر--تماابتدعواقد.مقالساديالفرنفاية

----------.دلفيفيالمال

المثلث"الجبين"

جهودفيهاتنضافرالىالعناصرأحدهوالمبنىواجهةيعلرالذيالمثلثالجبين

--َ-صى-
يجمعالتنوعبالغتشكيلىبتكوينالجبينهذامحتوىيشغلانحيث،والفنانالمعماري

لانحدارنظراًالحيزلتناقصوفقأمنهمكلوضعيةنْحتلفالأشخاصمنعددبين
--.------!-""-..----

المركزالدينيةالتقاليداحتجزتوقد،الجانبيتينالزاويتينحتىالمئلثقمةمنالضلعين
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الزخرفيةايوحداتم!بدلاً،الآلهةلصورالمعبدقمةفيالصدارةمكانالأوسط

كالحيواناتال!ثي!القديعمنعصرهِمبدايةفِىالاغريقاستعارهاالئالتقليدية

مثلذالت-إديحإإتجط-المببجريةالموضوعاتمنوغيرها،بعضهاتواجهالىالمتصارعة

"يرمقانكبيرينفهدينبينالمخيفقناعهامرتديةنراهاميدوساوهى"الجوليجرنة"

،.مقالسادسا!رنمطلعفي"كورفو"لمعبدالمثلثالجبينمنتصففيالمشاهد

أحدهمايمثل،الرئيسىبالنحتلهماعلاقةلاأسطوريانمشهدانالجناحينفييُرى

.طروادةحربأحداثوالاَخرعملاقضدزيوسصراع

فيالواجه!شلثاتحميىمشورتبتالقر!-ا!أتوم!ذ"نها-لة

الثاكأفايالمعبدالمثلَثينالجبينينفوق،بحذافيرهاتسجيلهااوالمتداولةبالقصصإمحاء

الصورةحولمنتدورمعركةنشاهد.مقالخامسالقرنبدايةمعشيدالذيَب!يجينا

حفل.ممشهدنحظىقدالمعبدهذاغيروفي،هرقلمغامراتتعرضأوأثيناللربةالرئيسة

علىعاصفأوعيفمشهدمعيتعارضالرئيسةللواجهةالمثلثالجبينداخلبهيج

القرننهايةفيدلفىفيأقيمالذي"أبوللو"معبدفيكما،الخلفىالمثلثالجبين

وفي،.مقالخاسىالقرنمنتصفقبلأوليمبيازيوسمعبدوفي،.مقالسادس

....البارثينون

نأيلبثلمتشكيلىإطارطريقعنالمعماريةالانجازاتإلىالفنانإبداعوانطلق

.العمارةفنمنيتجزألاجزءأأصبح

فريز"لاا"

دورالزيمًخرفةفيالفىالابداعإليهانتقلالأ-!-الذيالعليرا!هـطار

------،حح!---سَصى
الراسيةالأخاديدذات"الريجليف"لوحاتتتعاقبالدوريالافريزففى،وايونيا

بينتقعالئ"المنحوتاتحشوات)>الميتوباتلوحاتمع،المنحرتةالثلاثية

الاطاروكان،البسيطالملونالطلاءعلىقاصرةزخرفتهاتعدلموالتيالكمرات،

المساحةتقسيمإلىوالفنانونالمصورونعمدفقد،المبنىمنمرموقأمكانايحتلالمربع

وحتىشخصينأوشخصأيضممشهدلرسم/قسميمبمعإلمحاجتهمتناسبأقسامإلى

منوجهكلعلىالقائمةتعددلالاالميتوباس!كانارىأجهةومنجهةمنهذاثلاثة

!ا--ح!المحيمrNِ--ب---ص//ي
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شعبيةمصدرباتتفصولعدةإلىمقسمكاملحدثتصويريتيحالمبنىأوجه

نحتأكاتتأو،الفخارأوالححرعلىمصوَّرةكانتسواء،المنحوتاتحشوات

وِثيسيوبِرِلأبيرسيوس9هرقلمغامراتوكانت،الأحيانأكلبفيهىكماملرنأ

7/لمعاركَالتفباصيمتلككانتوكذلك،الدوريالافريزلزخارفمفضلاموضوعأ

الاكريقأأ،القنطوريمعاللابيثأو،العمالقةمعالآلهةصراعمثلكبرىأسطورية

لأاا/أا/.الأمازوناتمع

نأإلىالفرديةَصا!لعاركسلسلةإلىالموضوعتقسيمتقتضىالتقاليدكانت

ميتوباتعدةفوقممثلةأشخاصيجملةلضمجريثةمحاولاتعلىالفنانينبعضأقدم

الافريزقواعدتفرضهاالئنسبياالمستقلةالشخصيةإنغير،واحدحدثفيمتجاورة

الزخارفقوانينعلىالتطاوللهذاالمجالتفسحلممنحوتةحضوةكلعلىالدوري

.القانونلهذاالاغريقاحزامعمقلنايؤكدماالمحاولاتهذهندرةفيولعل،المعمارية

فلم،والافريز،العتباتفوقأوسعحريةفيالفنانتناولهالأيونيالطرازأما

علىبل،إطارهاحدوديتجاوزلاض!يقةمساحةشغلهيتصادفهالىالصعوبةتعد

تنقطعأندونالمبنىمنالجوانبأحدامتدادعلىمتصلاحدثأئسجلباتتالعكس

علىيحافظالفنانوكان،مفاجىءبتوقفتتفككأوالطبيعيةالمعمارىالشريطوحدة

وصفرفالمرإكبتصويرالغناناختيارأنشكولا،الرتابةتحاشىمعالحركةتدفق

فكلها،موفقاًاختياراكانوالمأدبوالمعاركالمركباتوسباقالعيدومشاهدالجنود

.المطلوبالتنويعمعنفسهاالوحدةتكرارتتيحمواضيع

ماوهو،المبنىيقاعواٍالحدثإيقاعبنِنالماهرالتوافقفيالافريزفنيتألق

))المعابدلأحدأيونيإفريزفيوكذلكبدلفي(oسيفنوس))أهلبخزانةنلاحظه

.الأمازوناتوبينهرقلبينصراعاًالفنانعليهصؤَر"بتارنتوم

صنعفيالاغريقىالفنانبرعالحيةللكاشًاتالمنحوتةالزخارفحانبإلى

بينالفواصللتحديدممتدةشرائطشكلعلىالمجردةالزخرفيةوالواحداتالقوالب

للكورنيش،المختلفَةالعنا!رأو،"والافاريزالعتبات"مثلالمعماريةالعناصرأسطح

هذهكانتماإذاوخاصةالأسطحالتقاءخطوطعلىتقعمااًولالعينلأنوذلك
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والفواصلالعقدحباتزخارفالشرائطهذهواتخذت...الألوانمتباينةالأسطح

،واللسانوالبيضة،والسهم،الشجرورقوزخارف،البكراتشكلعلى

المجدولةالنباتاتوأغصانالنخيليةوالمراوحوالوريداتالنجمشكلعلىوالقلنسوات

الى،الزخرنم!الانسانيةتراثقمةتحتلتزالماالئالخطةوالزخارفالمتعانقةأو

يحكمها.الذ!طالمنطقلسلامةنظرأيومناحتىالكلاسيكيةالعمارةعمت

فيالحسالمرهفالإغريقيالفنانبينماالجوهرىالخلافنعرفهناوص

ا!3-ليبينَ،ايبرحدانبنالنآبعةانتلقائيةالخطوطذاتانعماريةآلزخارفاختيار

-/َ/"".الزْخرفيةقوالبةتشكيلفيالفرحارإلىيلحأكاالذيالروماني

3--r r-رثينونابى"الدوريالنظم":

لو!-+لص

إلىالَارلمخميوممعبديقومبينما،اليمينصفالأكروبولإلىالصارثينونمعبدكان
-ء--3---?------ءضى

الفنذروةواحدةوثبةفيبلغواقدالإئنينإنعلىمعاشاهدانوهما،اليسار

"والأ!تالارخثيوم"،البارثبنون"في"الدوركماهماالبناءمنطرازينفيالمعماركلط

الدروكطالعنصربينالمثمراللقاءعلىساطعبرهانالأسلوبينثوهذينبينالجمعف!ن

ساحليسكنالذكماالأيونىالعنصروبين،اليونانبلادمنالغربىالجزءيسكنالذى

واحدا.شعباًالزمنمرورمعأصبحاحتىأثينامدينةفيمعأوتلاحمهما،الصغربمبآسيا

النظاممراحلأكمليعدبطيءطويلتطورقمةبناءَالبارثينونكانفقد

منالأفقىالعنصرتحملالرأسيةالأعمدةمنرواقبهايحيطخلوةتتوسطه،الدوري

فكرتينبينبالترفيقونسبهالدورىالنظاممقالش!وتتسم،العتباتوهوالبناء

هما:أساسيتين

لهاتتعرضالىعمدبللَخهودآبينإلحا-ملىتحم!إا!نسماليهتيةالناحيةْكماألتوَا-زْنإ!ر*1

بينوالمسافاتالعتبات،!لش!يعلوهاوماالعتباتحَغ!لا،ئقاللا

.العتباتعليَهاترتكزآلئلم!عملإ

"والعتبات"الدعامةلنظامالدقيقالمضطردالتطورهياليونانىالمعبد-حمنلاضهارةَ/

أشكالإلىيعودوالايونىالدورىالأسلوبينبينالتمييزأنإلىالبعمق-وِيذهب

3م-الكلاسبكيةالعصور-33-
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نأإلآ"فقطالمعماريةوالحليات،والأفاريزالأعمدةكتيجالط"المعماريةالتفا!يل

الىوالعلاقاتالن!سبتحكمالىالقواعدحيثمننفسهالنظامإلىذلكيتعدىالأمر

حوهرهفيالمعمارويقوم...متكاملةكوحدةكلهالبناءوبينالبناءأحزاءبينتربط

العمود"أو"والنضدالعمود"بينالعلاقةاى،والمحمرلالحاملعنالتعبيرعلى

منبينهماوليسالعامالتكوينفيالنضدعنمستقلالعمردلأنذلك،o(والعتبات

العمردبينالمتبادلالئأثيريجعلأنالانفصالهذاشأنومن،فقطالتماسغيرروابط

الجمرناحيةمنيعدحدارأىأنفيالسببهوهذاولعل،الوضوحشديدوالنضد

والنضد.العمودمنتأثيراَاقلالمعماري

المراجهالبهويحوى،الخلفمنملتصقينبهوينمنيتكونالبارثينونبناء!

بينما،فيدياسالفناننحتهالذىبارثينوسأثيناتمثال"الخلوهَ"والمسمىللشرق

الربةقاعةأوالبارثينون"اسمعليهايطلقحر-فةلَص.ْالبهويستخدم

حوليلفمتصلَب!فريزالأقساملهذهالخارجيةالجدرانزيتَوقداِْ

أعمدةذاتمتسعةأروقةالنواحىجميعمنبالبناءأحاطتكما،الأربعةالجدران

"!01كلهالبناءحول!افلمكهسمح

جانبيهحا-منكلعلىعمودأعضرسبعةوفيهمزأوممانونستةالمعبد!طول

فيوثلاثونوواحد،المعبدعرضامتدادعلىأعمدةممانيةهناكوكانت،الطيرِيليِن

مبنياَالمعبد"!كانالأعمدةمماْ"نالارَ"وُ،وخلفيتهالمعبدواحهةمنكلء/

درجاتبثلاثرض!ثبماالمألوفةالدوريةالمبانىئر ،كسا

بدونالدرحةهذهعلىمباشرهَوترفالأعمدة،البسطةأوالركيزةأعلاهاتسمى

.الرخاممنقطعةوكِأنهاالركيزةمعالأعمدةفِتبدو،للعمودقاجمدة

مربعةثقرب.كلركزهاإلشكلاسطوانيةرخاميةبلاطاتمنمكرناَالعمودوكان-

العمودسطحفيوُنحتِ،وأخرىبلاطةكلبينخشبية"قضبان)«صبتحبيه!

هذهوئؤدي،قمتهحتىالعبوداسفلبينتمتدأخدودأ-طرريياا!-هـعشرلين

الضوءابَحاهاتحسبالعمودحسمِعلىِ.ظلالاتلقينجهيمزدوجأ-:*ح!رضا

الأنيقةالخطوطمنجملةبتريخرجمالياطابعاتضفيكما،ارتهيوحي.مماالمختلفة
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خرحتوقد،النضدينحيرتاتباتجاهأعلىإليالمشاهدنظروتقود،العينتريحاليئ

أقمناإذافنحن،البصرفيإخداعللإفلاتالخالصالرياضيالانتظامعنالأعمدةهذه

حسمالمبمارىصبم،.ولذلئ!الوسطمقعرأنهالمشاهدإلىلخيلممامأمستقيمأعموداَ

رو-.الظاهرةهذهحدوثيتجنبحتىالبرسطمنتفني%يغبرود-يَنجِ!صاآ

()المرفقة"،سآالتا،،ْأحزاءثلانةمنالدْ-
سط

ج!يمم7بينالوشيطدليرلعمودبمتاجويليب،"الريسايرةإلماقي)بيئالعلو!الجزء

الخطوطيبددتا.!ي!أوذ.يعبير؟الأفمصالذجمطابيصدآ-ر!،االييو

أقصىتبلغحتى-تمتدالقنواتأنمنالرغمعلىالأعمدةأبدانفيأعلىإلىالمتجهة

يدلممامكافىءقطعىمنحنشكلعلىمصممةالمرففةوهذه"للمرفقة"اتساع

الناحيةمنالقوىخطوطمعالشكلتطابقبأهميةالاكريقىالمعمارىدرايةعلى

والنضد،العتباتحاملالمشدودالعضلكأنهالمرفقةجسمجعلالذكطالأمر،الجمالية

الشكلدائريةنصفالدوركطالطرازمرفقةحعلالذكطالرومانىالمعمارىعيه!بىجمبى

المربعالحجرمنبهتلةوهىcالوسادةإلىالمرفقةتقودناثم،المستوىجيدةغيرفبدت

ويبدأ،بالنضدالمسماةالعلويةوالأجزاءالسفليةالمستديرةالأجزاءبينرقةفيتفصل

العمودمحررمنأفقيأممتدمستطلةمحملمجموعةمنالمكرنةالمزخرفةغيربالعتبات

الركا!عصرصاظي!الزق!.كلهالبناءحوللهالمجاؤر

الىالعناصروأول،المثلثةوالواجهةوالكررنيش،اووشدزقئتوتحمل

منرالدالنظانْ-*ا-ْفةْالزْتصتخدم

الحشواتوهى"الميتوباتمتناوبة"القنواتالثلاليةاالأ))ا!ت

قنواتمنيتخللهاماِبصببالاسمبهذاالمستطلةيهيتيزِكاا-لترجمليفاتا-!ت

لغثوالم!ئمأفة+الىَمنتصففيواحدتريجليفيُنحتالمئبعةللقاعدةوّطبقأ،أسية!ثلاث

كانإذ،الناحيتينمنالركىالعمودفوقالواقعالزيجليفباستثناءعمودينكل

:ميزتانالتقليدولهذا،العمودمحورفوقلاالركنفييوضع

مماأقلتكونلهالتاليوالعمودالركنعمودبينالموجودةالمسافةإن--الأولى

للمبنى.الركنعلىالقرةيضفىمماالتاليةالأعمدةبين
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يجوزلاالذىللكورنيشحاملةأعمدة.ممثابةغدتقدالزيجليفاتإنَّ-اكثية

جمِناْهذهغالتقد،--العمودجسمخارجيمتدأنالانشائيةالناحيةمن

ولما،ق!هـالعمودالرالعمودفوقالتريجليفالذكطالروماْالمعماركط

الكورنيشامتدادذلكعلىترتبفقدالعتَؤدعرضمنأقلالتريجليفعرضن

حشراتمنحوتاتمعيجليفات-اتناوبويسفر...الركىالتريجليفخارج

بيننةاْاعلىالقائم-الكلاالمبدأكد-متناسقبصركطإيقاععنالميتربات

التعرية.عراملمنمر-.01النا-الكورنيق.-،اا!حد

فيالجانبينكلامنيرتفع"المائلالكورنيش"يسمىأخركورنيشوممة

إلمثيثِةالمساحةوتصيى،المثلثةالراجهةمنتصففيالقمةيبلغحتىالرئيسيةالواجهة

جزءأيشكلالذيوهو!المائلوالبهورنيشالبارزالكورنيىبينالمحصور

الأصلىالجدارمستوىإلىالجبينخلفيةوتزاجع،المبنىوأجهةتصميممنرئيسا

التماثيلتكسوهاحشبرة.ممثابةالمثلثالجبينيكونوبذلك،الناتىءالكورنيش.ممقدار

.والزخارف

السقفمثلأجزائهبعضباستثناءالأبيضالرخاممنالبارثينونشيدوقد!ىَ،

اللونعاجىالأمل!بىالرخاموكان،ب!طاراتهاوالأبواباميدآبحملالذالحشهى

خلالالتعريةعواملعنالناتجةالأكسدةتلبثلمدقيقةحديديةعروقاَلاحتوائه

الضاربالبياللونإلىالعاجىلونهاتحولإذ،الوضوحمنمزيدأ.أكسبتهاأنالقرون

.الصفرةإلى

قط،"المونة"الملاطفيهيستعمللمإذ،باهرأفنيأعملأالبارثينونويُعَدُ

لبناءبريكليسخطةبدأتفقد،متينأمحكمأضفاالآخرإلىحزءكلوَصُف

بشكلهالبارثينونيحتفظ،سنواتعشربعدبناؤهواكعمل،.مق447سنةالبارثينون

حينميلادكلطعشرالسابعالقرنأواخرفيالمؤسفةالكارثةتقعلملواليومإلىكانكما

حصارأثناءمصادفةبداخلهقنبلةفاشتعلتللذخيرةمخزناًالمبنىمنتركيةحاميةاتخذت

بعد.فيماوأصلحرمموقد،المبنىمنالأوسطالجزءفدمرتلأثيناالبندقيةأسطول

:"الارخثيوم"الأيونيالنظ-4-3-ا

وعليةالمدينةشيرخرأى،الجديد!عبدهافينهاأ!ىلينا!ع!-أن-،/1

ومق،الأكروبولفيالاقامةشاطروهاالذينغر!-الأربابإلىيتجهواأنالقوم

عصعكل7
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وصفرهالذيالأيونيالنظامعلىالإرخثيوممبنىإقامةفيأعوامعشرةبعدشرعواثم

العريقالتمثالمن-أجلالأكروبولربوالقا!فىابأنهالمدينةسحلاتفي

مليكهمفيهأقامالذك!التقليدمم!المكانفيوأقيم..."بوزايدونأو،بورسيدون"

.إ-رخثيوس

مالح،ماءمنالينبرعوتدفقالصخرةانشقتبوزايدونرمحضربةومن

الأربابهياكلتجميعإلىالسعىويهان،الزيتيونشجرةوأنبتتأثيناالربةومالت

تخطيطبهايتصماليالغرابةممرهبرالمنتظميخبرالموقعهذافيواحدمبنىفيإيتعددة

داخليةغرفأربععلىانطوىلأفقدالمبسطالبارثينونعكسعلىالمعقدالمبنىذلك

وأثرالماعبوزايدونينبوعيضمايأرضتحتدهليزعنفضلأ،الآلهةهياكلتشمل

يحيطصغيرسياجالغربجهةمنالمبنىخارجانتصببينما،الصخرعلىرمحهضربة

أثينا.الربةهديةايزيترنب!ثيج!

عنأمتارثلائةلهماأويرتفعطابقينمنالمستطلالداخلىٍالفسمويتكون

منالخارجنحوويبرز...طولأمتراًوعشرينعرضاَمزاعشرأحدويبلغان،الآخر

الرواقفي،وتصميمهامنهاكلأبعادتختلْفأروقةثلائةالمبنىمنحوانبثلاثا

منالبناءعلىتظهرونصفأمتارستةارتفاعهايبلغأعمدةستةمنصفالشرقي

-.الأعمدةسداسىأيونيمعبدمظهرالجانبذلك

-4-مملأ

أعمدةأربعةأنبيد،الأيونيةالأعمدةمننفسهالعدديحتوىالشمالمطالرواق

بينماْ،الجانبينكلاعلىالوراءإلىينتصبانالذينالآخرينالعمودينتتقدمامنها

باسملصمالمعروفةا!ملاتللصباياتماثيلستةالجنوبيةالواجهةفيالأصغرالمدخل

ص

الأعمدةَعنلاْشاقةباعاجه.يواالنظاأعمدة!!!اركا

منحرتةقاعدةفرقوتستقر،سفلامننهايتهاعنداقطارهاطوويقع،إ!جمبما

عشرونايتخيل!لىبعةَو،الدوريكالعمودالبسطةفِوِمماشبرهااي!ابدلا

تماثلعدمهوألإعمدةكما!الت!-هذ؟وا،عشرينمنبدلأرأسيأاأجد

*.المختلفةالأورقةفيتيجانها
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ظهرتالىالنماذجأجلمنالشمالمطاترحيالرواقدطالواقعةالأعمدةوتعد

منقوشأشريطاالمنحرتةالقاعدةوفوقالأخاديدهذهأسفلفيترىحيث،نوعهامن

أباقيبزيخارفمحلاةاتب!مِاعأأشدعُصابةالعمودجسمأعلىوفي...رقيقتصميمذا

تأَتىئم،والسهمالبيضةوحداتزخارفتستخدمأخرىِعصابةتعلوها،الشحر

الإغريقية.العمارةبهاتتمِيزاليئاهـلحلزونياتآاللفائفبعدها

البيضةزخارفمنححماًأصغربنفطالمجملةالرقيقةالعلويةوأخيراًالوسادة

بعكسفوقهمنالنقويقتنقطعلاوافريزأملساءعتباتالأعمدةهذهوتحمل،والسهم

منعارمثلثحبينفوقهومنوالميتوباتالتريجليفاتفيهتتناوبالذ!الدورى

.والمنحوتاتالنقوش

إطارذاوكانالخلرةإلىالمؤديالعريضألبابينتصبالأعمدةخلفومنص

من.ممحموعةمحاطاَكانإذ،اليونانيةانعمارةبهأتتماأفخمكانإنهيقالححرى

برَّحبة.الدنجيرليإلىالزالًرتدعركأنهاأبوابشكلعلىالمتراحعةالاطارات

مثلالذوقمتنوعةمنقوشةزخرفيةحلياتتضممتتابعةأشرطةالعتباتوفوق

والبيضة،البكراتشكلعلىوالفواصلالعقدوحبات"العلندا"العسلزهرة

مجموعةوممة،المفمعلالتحمَلعليهايبدوأندونواللسانالشجروورقة،والسهم

.الخلوةيطوقالذكطالمزخرفالشريطفرقموحودةالزخرفيةالنماذجهذهمن

يشنمللأنهإثارةالأورقةأشدهوالغربىالجانبعلىالخارحىالصغيروالرواق

ولا،الخارحيةالأورقةأصغروهوالأعمدةمفامنقومالئالنساثيةالتماثيلتلكعلى

الثلالةالمصطبةدرجاتفوقويرتفعونصفأمتارأربعةفيأمتارثلاثةابعادهتتجاوز

ستةوهىالكاترياتيدايصماممالنتصبم!ورهـعليهاار8نحوإلىارتفاعهيصلحاجز

علىويحضل!،يرةونصفاحجم!هـمرةواقفه!ليهررحميلةنساثيةتماثيل

آلعتب.انرستادة!ثبمعلَيهاَواييمهصرشيتمرإببيضةبزخإرِفمحلاة((إلمريخقة!وشهني))

آلأفريزاع!تبعاد%لىمهندشيهم-دفعِت-ال!هخالانراطتحاشىفيإلرغبةليلعل

لأولئكالمعماريةالوظائفمعيتفقللثيابالفنانتيثمبهيلإلىجمبر،المثآوالجبين"

أجزائهافييرحىكما،الأيونيةالأعمدةآخاديدثيابهمطياتتسايراذالأشخص

.القوة.ممظهرالسفلىأحزائهاِويطليالخفةبالأناِقةالعليا
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الكورنثي:النظم-3-5-أ

السادسالقرنفيالإيونيةالمالبيوتواحهاتعلىالكورنثيةالنماذجظهرت

باتجاهالمنحنيةالبتلا-س!أذا!س!ةالنا-التيحانو،دلفىفي.مق

دْاالأصيلالكورنثيالتاجأنعلى،المربعةتحي!واليريِاتكِىوالمصممة،ج

إغريفيابتكارهوالناقوسفوقبارزاَ-إلأ!ناش!لفا!نحتاألد!اقصيفوف

اتسالقرنمنالثانىالنصففيظهروقد"مصرية"شرقيةإنهاوقيلخالص

فيكاليماخوس"همالمعماريينالنحاتينمنعددعلىوقفاَطويلةلمدةوبمْى،.مق

فيوبرليكليتيس،ونيمبياتيحافيوسكوباس،دلفىفيوثيودوروس،باساى

ابيدا

بنماذحهيعزفلمأحداَلأنالمبانيداخلمقصرراَالتاجهذااستخدامظلفقد

منصفينمنثلثهشُكلحينودلفىباساىفيبارزةمكانةامحسبأنهمع،ا!كية

صورتهسكوباسالفنانثمِعَذل،ورقةعشرينمنصفكليتكون،الأكانثااوراق

إلىالأوراقعددهبطإذ،عدداواقلححمأأكبرأوراتاَمستخدمأتيجيامبانىفي

البديعةابيداوروستيحانأنثبتإذاحتى،تترسطهاالىاللفائفمتجاهلأممان

المبنى،خارجالتيحانتلكبظهورإيذانأهذاكانالكورنثىالنظامنضرجباكنمال

هذهمنالبديعةالنماذجتوالتثمليزيكراتمىمعبدفيمرةلأولحدثماوهو

الأكبر.الاسكندركزواتإثرالتيحان

هذاباستخدامالبدءولعل،أتيكيةبقواعدذلكمعالكررنثيةالأعمدةتميزت

يلائمه،نضدابتكارعنالمعماريينتقاعىإلىيعودالمبانىداخلالأسلوب

فرقالمسننةالحافة"ذاالآسيو!ط-الأتيكي>>الأيونى-الدورىالنضدفاستخدموا

إفريزعلىاختيارهمووقععادواثم،ليزيكراشمعبدفيالحالهيكماالإفريز

،الميتوباتعلىالثررجمحمةوحلياتالرريداتفنحتواإليوسيسمعبدفيدوري

الزيجليفات)6(علىالقمحوسنابلايأخاديدونحتوا

الأيونى،العمودبنسبظلِت-متأثرة-تاليهيرالعمودأن!نسب حص----
2ه2-ه45ص-8291-للكتابالمصريةالطمةايئة-الاغريقيالفن-ثروت-عكاضة)6(
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أطلقحتىبعدفيماالكورنثىالطرازالرومانطورالتاجم!فقطأوقدعلىالتغيير!لتت!

الأدنىالصفبارتفاعويتميز،العديدةبتنوعاتهالرومانىالكورنثىالطرازاسمعليه

اَلحلزونيةاللفائفتتلاقىأنمنوبدلأ،الأعلىالصفأوراقفوقالأكانثاأوراقمن

الحلزونيةَايأركانحلياتمكانيوضعوقد،معاَتشتبكنجدهاالأوراقتتوسطاليئ

صورأوكبشصورةأو،الأماميتينباسطاَالخلفيتينرجليهعلىيثبحيوانصدر

مجنحة.خيل
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الثانيالفصل

الإغريقيالنحت

وايةثرية:اكريخبةوأهمبتهالإغريقيالنحت-أ2-

الكائناتتمثيلمجالفيمهمةتحولنقطة.مقالسادسالقرنبدايةكانتلقد

علىكانسراءأشكالهبكلوالحفر،االأالزخرفي!سرالفنفيهبرزإذ،الحية

لظهررالمجافسحالصغير-مماوالتما.العاأوالمعدنأوالبرونزأوالرخاأو

محاولاتهبعضاتجهتالذي"الضخمالنحت"ولظهوراالأشخا

العاريالجسدوخاصة،الانسانيبالجسدوالعنايةالهائلةالتماثيلنحوبدايتهمنذ

الأساسى.موضوعه

تعددبنظريةثراَمتاًالانسانيةالنزعةطريقتحدد،.مقالرابعالقرنبدايةومع

علىالإلهتخيل،الذيالاغريقيالفنانكانثمومن،البشرهيئةعلىوتصررهاالآلهة

الىالمصاعبجميعحلإلىوانتهىالبشمركطالجنسواقعبدراسةوتعمقإنسانصورة

عنالتعبيروإجادةالحركةتطويعلهوتسنى،التشرلِحبعلمذلكفيمستعينأتعزضه

المنظورةالقواعدوباتباعهِ،الأفرادقسماتبينتباينمنأظهر.مماوالمشاعرالعواطف

خطا...عدةأشخاصمنالمكونةالمجموعةلأوضاعوبتنسيقه"المنظورقواعد"

باتحتىعلاقاتمنالأشياءبينلماالراعىالادراكنحوأبعدخطوةالإغريقىالفنان

العلاقاتعلىذلكفيمعتمدأتشكيلهوإعادةجديدمنبنالْهإلىأقربللراقعتصويره

--!
القانونأهميةتبدوهناومن،الفكريخالهامثلماالأشياءتتميزبهاالىالعددية

بالنشاطالنبضدالًمفهرالفنواقعيةمنالرغموعلى،الاكريقىالفنفيوالفواعد

قوةبينالجيدةالتشكيليةمنجزاتهبعضوتجمعالفنانيدلحركةوالموّجهالمتوقدالذهي

فيالرفيعةالمنجزاتهذهوتتمثلللطيعة،الذكيةالمحاكاةوبينالخفيةالفيثاغوريةالعدد
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قائمأفرعاًمنهماكلدراسةوتعد،المصوَّرةوالأوانى-المنحؤتةالتماثيلهما:نوعين

.الخاصونهخهبحثهبوسائلومستفلأ،بذاته

عثرالئبالرسومالمزدانةوالكووسليالأوانىالأوعيةمنالكبيرالعددواتاح

ولى-،عد،ومصوريهاوتصنيفهاإنتاجهامراكزتحديدالأثريةالحفرياتمناطقفيعليها

بينماالفترةفيالأوانىبقاياصبنعتاريختحديدنستيمأنناحدإلىتاريخهامعرمْةعلى

وا!نقوش!التوقيعاتو-لعبت،عاماالعشرينيقرب.مما.مقوالرابعالسادسالقرن

الأوانىأكب،وهى،التحديدذلكفيالأهميةبالغدورأالأوانىعلىنجدهاالتيالمكتوبة

إلىهذا،ومعتقداتهمالقدماءالاغريقحياةعنالمعلوماتمنيفنىلاكنزالفخارية

ورونقولونهاصلصالهصياغةودقةومادتهابشكلهاوممينةجميلةفنيةوثائقجانب

قيمتهاالأوانىعلىالموجودةالرسوماتهذهوتسنمد،والأحمرالأسودطلائها

نأبعدأندثرتالئالكبرىالمرسومةاللوحاتلروائعمصغرةنماذجأنهامنالكبرى

النصوصوتؤكد،وكيرهاالفخاريةالأوعيةفنانىلإلهاممصدرأطويلاَزمناَظلت

وكانوا،بالنحتإعجابهممثلالإغريقىبالتصويرمعجبينكانواالأقدمينانالقدكلة

وبوليكليتيسلفيدياسومنافسونأندادأنهمعلى"وآبيليسزوك!"إلىينظرون

--،--.وبرايهيييتيلس

علىآلهتهمجعلواالذينقاطبةالأرضاًممأولكانواالاغريقإنوحيث

صفاتمنالناسلبعضماالإنسانصفاتمنلهاأكما،سابقأذكرتكماأشكالهم

هى:الكبرىالإغريقيةالآلهةأنالاغر--الخيالتصورفقد،الآلهة

صهصخالمل!

الآلهةسائرورئيسالعالمحاكم،حوبيتربمالر!مان-أ

وهراوهاديسبوزايدونأهمهمالآلهةمنعددوشقيقورياخرونوسابن،والبشر

منوأفروديت،ليترزوجهمنوأرتميسأبوللوأولادهأشهر،زوجهاصبحتالئ

وتشير،رأسهمنولدتالىوأثينا،الكميناالطيبيةالمرأةمنوهرقل،ديونىزوحه

ظالماً،وأحياناًعادلاًالطاعمزاجيالبشربىمنكأممطكانزيوسأنإلىالأساطر

اماكنلطلأحلهالمعابدتقاموكانت...وينتقمويسامحويكرهويحبويغضبيثور

الأوليمبية.المبارياتتقامكانتحيثأوليمبيامدينةفيأشهرهاالاغريقبلادمنضشى
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الشرعية،زيوسوزوجشقيقة،جونىباسمالرومانيعرفها-هروا-2

النساءبشؤونمختصةربةاصبحتثمالقمرربةالأصلفيوكانت،الآلهةملكة

أدتالانتفاموسريعةومتكبرةالحساسيةشديدةغيورةكانت،والنسوةوالزواج

كانتأنهاالرواياتوتذكر...ويعاقبهامعاملتهافييقسوأنإلىزيوسمعمنازعاتها

أجلبلقبللفوزالطرواديباريسأمامتنازعناللواتيالثلاثالرباتإحدى

أحست،اللقبونالت،أفروديتإلىالذهبيةالتفاحةباريسعأعطىفلماالجميلات

حتىالطرواديةالحربطوالالاغريقوساعدت،الطروادلِنننحوشديدبكرههرا

وهرقل.أفروديتضددومأايأساطيرفيتقفلذلكوهى،خصومهمعلىانتصروا

أرجوسمدينةليمعابدهاأشهر،الاغريقبلادجيعفيهيراعبادةانتشرتوقد

الإيجي.البحرفيساموسوجزيرةاليونانية

أحدأنالإغريقيةالأساطيرتروممط،مينيرفاباسمالرومانيعرفها-أثينا3-

أقوىيكونولدألهتلدسرفمنهحاملأوكانتزوجاتهأولىبأنزيوسأخبرالآلهة

أصابهحتىذلكفعلإنوما،النبوءةتحقيقدونليحولزوجهزيوسفابتلع،منه

رأسهعلىبفأسيضربهأنإلىالحدادةإلههفايستوسبعدهااضطر،شديدصداع

وعرفت.الحربصرخاتتصرخوأسلحتهالباسهابكاملأثينامنهاوخرجتفشقها

الحكمةربةوكانت،باحمهاحميتاليأثيناوخاصةالمدنوحاميةالحربربةبأنها

والديكوالبومةالزيتونإليهاالأشياءأحبومنالبشرإلىالزيتونومانح!والزراعة

فِىالاغريقعرفهمعبدأكبرلهاأقيموقد،تتزوجلملأنهابالعذراءولفبت،والثعبان

أهممنعيدهاويعد؟أثينافيالأكروبولهضبةعلىالبارثينونمعبدوهو،تاريخهم

الاغريق.بلادفيالأعياد

ابنوهو،وهليوسفريبوسأشهرهاكثيرةبأحماءالرومانعرفه-أبوللو-4

والموشقاوالشعروالنبوءةالشمسربوهو،لأرتميستوأموشقيقوليتوزيوس

ديلوساشتهرتوقد،دافنيعشيقاتهأشهروكانتالناسعنالأذىودفعوالشباب

أعوامأربعةكلومهرجاناتأعيادتقامكانتحيثلعبادتهمركزككبررأسهمسقط

قدسية،الإغريقيةالمعابدأهميعددلفىفيمعبدهوكان،البوثيةالأعيادباسمتعرف

وعامة.خاصةأمورفيلاستشارتهالجهاتكلمنالإغريقإليهبحج
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بكونهااشتهرت،أبوللوتوأموهىدياناباسمالرومانعرفها-ارتميس-5

بالقمراعهاارتبط،الوضععندالنساءومعينة،العذريالشرفوحامية،الصيدربة

كافة،الاغريقبلادأرجاءفيمعابدهاوانتشرت،بالشمسابوللواسمارتبطكما

.الصيادونفيهايكثرالىالمناطقفيوخاصة

فيلهوميةزيوسابن،مركوريوسباسمالرومانعرفه-هيرمس-6

ومعاهدالحدودحامي،الآلهةرسولكونهأشهرهامتعددةاختصاصاتالأساطير

ومخترع،والتجارةالحظوربواللصرصالخداعورب"الجومنازيا"الرياضة

القبعةمستلزماتهأهم...السفلىلمالعاإلىالموتىأرواحومرشد،والأعدادالحروف

اسمعليهاوأطلقوااسمهعلىالمدنمنكثيرأالاغريقبنىلقد.المجنحوالحذاءالمجنحة

مصر.صعيدفيهيرموبوليسمدينة

المياهربورياخرونوسابن،نبتونباسمالرومانعرفه-بورْايدون-7

،البحارفيوخاصةوالزلازلوالرياحالعواصفعلىسلطانوله،صررهيحميع

علىأثينامعتنازععندماوذلكالبشرلبىالحصانوهبالذ!طهوبأنهاحمهارتبط

يهبأنيستطيعلمناثينامدينةتعطىبأنالنزاعالاَلهةوحسم،أثينامدينةامتلاك

فظهر،شعبالثلاثذيالمشهرربرمحهصخرةبرزايدونفضرب،فائدة(عظمالبشر

علىالستيطرةفىبحت،الزيتونشجرةأثيناالربةأوجدتجينفي،الحالفيحصان

المدينة.

معبد)«معابدهأشهرومن،كافةالبحريةالمناطقفيعبادتهمراكزانتشرت

تقامكانتحيثالأتيكيالشاطئمنبالقرب"كالاويةجزيرةفيبوزايدون

المهمة.الاحتفالات

،اخرىألقابإلىإضافة،فينوسباسمالرومانعرفها-ألروديت-ض!8

الحبوربة،والنباتاتالمخلوقاتعندالاخصابوربة،وديونيزيوسابنةوهى

الربةتمثلوأنهاشرفىأصلمنتنبععبادتهابأنالعلماءبعضويعتقد،والجمال

ولكنها"الآلهةأقبح"هفايستوسالآلهمنمرغمةتزوجت،"عشتار"السورية

علىدائماوكانت،أدونيسالبشرمنعشقتكما،"الحربإله"اريسأحبت
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،متدثرةأوعاريةتصويرهافيوالرومانالاغريقالمثالرنتفنن،اثيناالربةمععداء

الرومانعليهاطلقالذيايروسالطفلبابنهاالفنيةالأعمالفيظهورهاارتبطوقد

أشهرهاكثيرةأماكنفيتعبدوكانت...بسهامهالبشريرميوكان،كيوبيداسم

أعيادهاوتسمى،افسوسومدينةوساموسوبافسوسوقبرص!كوثيراجزر

(!الافروديسية"

علىوأهمهمالصغرىالآلهةمنكبيرعددالكبرىالآلهةهذهجانبإلىوقام

الإغريقية.القبائلمنعددإليهاتسبالذممطهرقلالاغريقيةالأساطيرفيالاطلاق

تعودولا،والرخامالحجرمنمصنوعةالبهثيرمنهابقىالىالنحتأعمالأما

علىالحجرنحتفيالأزميلاستخدامالاغريقتفضيلإلىيُعتقدكماالكثرةهذه

علىأوللطرقالقابلةالمعدنيةالصحاثفعلىللنقث!الفولاذىالمثقاباستخدام

البرونزيةللتماثيليضمرونكانرافقدتماماَذلكمنالعكسعلىالأمربلِ،الخشب

حينفيضئيلعددسوىالبرونزيةالآثارهذهمنيبقلمأنهغير،خاصاتقديرأ

عنعليهاطرأمماالرغمعلى...الرخاميةالاَثارمنكبيرعددعنالتنقيباتكشفت

كماالمتعددةألوانهاالخصوصعلىوفقمدتبالغةبتشريهاتأصيبتحيثعطب

القديمة.النصوصتذكر

ويسمرنهااًعمالهمأروِعوالعاجبالذهبالمرصعةالتماثيليعدونالاغريقأيضاَ

علىعثروقد،المعقدةالفنيةالمهنةهذهفيفيدياسوبرع!صأن"كريزيليغانتين"

كاناليالتقنيةهذهوتعد،دلفىفيوالعاحيةالذهبيةالتماثيلهذهمنقطعبعض

تمثلمزخرفةذهبيةبَرقائقيغطىالخشبمننمرذجإعدادفيالنحاتونيضتخدمها

التمثاليجسدمنالعاريةالأجزاءتمثلالمنحوتالعاجمنورقعالطرقبوساطةالثياب

بلغ*الذيالبارثينونفيأثيناتمثالمثلالكبرىللاَلهةالعملاقةالتماثيلأما

بلخشبمنكتلةتكنفلمأوليصبيافيزيرستمثالأومتراَعضراثىارتفاعه

الدعامةعليهاأقيمتفجوةفيينتصبإنشائىهيكلحولمنتظمةخشبيةوصلات

الى"الخلوة"أرضيةفيالفجوةهذهنرىزلناوما،للتماثيلكأساسالمستخدمة

العاجصفائحتثبيتوكان،بالبارثينونفيدياسللفنانبأثيناالربتمثالتحوىكانت
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حفركانتفي،الفنانينمنمئناهيةدقةيستدعىالخشبالمنحيريتتمثالجملىوالذهب

الكريمة.الأحجارمنبقطعترصعمثلاكالعيرنالأجزاءبعض

الاغريقي:النحتاتجاهات2-2-

تصويرالإغريقيونالفنانونفضلالأناضولشواطىءعلىالواقعةالمدنفي

راتبالحضذلكفيمتأثرينجسدهلممعاتخفيفضفاضةثيابفيمستلقيأالإنسان

التفاصيلمهملاَوالتثاقلبالطراوةالمتسمالقديمللفنأساسياًاتجاهأيمثلوهو،الشرقية

إيجةبحروجزرالأصليةاليونانفيوأما،الآسيوىالإيونىبالاتجاهوعرف،التشريحية

الشرقتقاليدبذلكمعارضةعاربشكلنى%السيكلادية
منالنوعهذاانتشارعلىساعدالأولمبيةالرياضيةايألعابانتشاروإن...اتمتحشمة

"العارىالرياضيالشابأيالكرروسنماذجواخذت،النحتتصويرفنون

المتميزةالأمثلةمنمحدودعددفيتتجسد،"فولوماندارا-سونيونكرروس

دلفي"فيبيتون-كليوبي!"وتمثالأ،.مقالسابعالقرنإلىتعزىالى

البلوبونيزلفنجيدينمثالينيعدانأرجوسفنانىأحدنحتهمااللذان

الجسدشكلتوضيحعلىساعدالذيالحادوالتحويلالقوةإلىورمزهمابضخامتهما

الملامحالحادالوجهذي"أثيناموسكرفو"الشهيرالعحلحاملتمثالومثل...

أعضاثهتماسكويكشف،والتشريحالعنايةعنيفصحالذىالرشيقالصلبوالجسد

للفنمميزةقسماتوكلهاوالتنفيذالصياغةيحمالالمصحوبةفنانهإحساسدقةعن

الأتيكي.

!االبلوبونيزوفن،الأيونيالأناضولاتجاه،أربعةالأساسيةالاتجاهاتهذه

نأيمكنالىالركائزهىالأتيكىالفنثم،الأيونىالسيكلاديةالجزرواتجاه،الدوري

النحت.لأعمالسليصأتصنيفأأساسهاعلىنقيم

كانولبدايتهمنذجاعيأفناَيكنلمأنهالرثيسيةالاغريقىالفنميزاتوإحدى

فيكذلكالاغريقالفنانينشخصيةوتتجلى،نسجوهأفرادبصماتيحملفيردياَإنشاغ

وأفخارينأوكانوافنانين،أعمالهمعلىباْحماثهمبالتوقيعوولعهمإصرارهم

مصورين.
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الاغريقي:.مق6-5القرنليالقديمالنحتأسلوب2-3-

اسم"الأولىعلىيطلق،بارزةأعمالاًوالرخامالحجرمنالنحتاعمالتقدم

عادياًإنسانأيمثلبلنفسهالالهيمثللاإنهغير((القديمأبوللو"ولعله((كوروس

والنموذج،العضلاتمفتولرياضيفتىهيئةفيفصؤرهالمثاليةالصفاتعليهخُلِعت

منرداءوهو"الدورينطريقةعلى"البيلرسترتديالى"كورى"للفتاةالثاني

الخيتونأو،الأكتافعلىويشبكالجسمحوليُطوىمستطلشكلعلالصوف

وأ،الكتانمنمصنوعأنهإلاتمامألهمشابهرداءوهو"الأيونيةالطريقةعلى"

الرحلبهيلتفالقمايقومنمستطيلشكلعلىالصوفمنعباءةوهوالهيماتيون

ويطويه.والمرأة

نأبعدالطبيعةنحوالعامالاتجاهملامحعليهبدتانالقديمالنحتفنلبثوما

تشريحبدراسةواضحةالعنايةوباتت،المحددةالاقليميةالمميزاتعليهتطغىكانت

وفي،والأوانيالأوعيةبصورالعينرسمأسلوبفيتجلتالى،الانسانىالجسد

سريعتطررطرأوقد.العاريالانسانتماثيلفيالبطنوعضلاتالركبةتسويةطريقة

نحوالشهير"هيرا"تمثالنحتحينفعلى،المدثراتالصباياالكررىتماثيلعلى

بطياتالجسدتحجبالتيالجامدال!نوتيايأسلوبحماتكلحاملأ.مق057

الأكروبولفيالكورىتماثيلسلسلةخلالمننشهد،الراقعيةعنالبعيدةالرداء

وراءمنفشيئاًشيئاًتتكشفبدأتحتىالأنثويالجسدبتفاصيلالفنانيناهتماممدى

وطياتها.الملابسلثناياالمعماريةوبالمعالجةالرداء

العالميفقدأنالطبيعىمنكان،الاغريقىالنحتفيالمستخدمةالتقنياتأما

العريضةالخطوطلتحديديكفىمامنهابقىأنهإلا،اليرنانيةالتماثيلمنكبيرأعدداَ

لمحاكاةاتجهقدالرومانىالعصروأنخاصة،الفنيةالآثارألوانمناللونهذالتأريخ

اليونانيةالتماثيلنماذجمنكبيرعددعلىالحفاظأتاحمماالأصليةاليونانيةالأعمال

معلوماتمنالأقدمونالمؤلفونبهزودناماهذا...رومانيةنسخشكلفيالشهيرة

سردأ"الطبيعىالتاريخ"كتابهضمنالذممما"م97-23ايأكبربلينيوس"أمثال

كتبالذي"باوزانياس"أيضاً،وأعمالهماليونانيينوالرسامينالفنانينلأعاء

فيتتألفالىتلك،المكتشفةالنقوشومن"الميلاديالثانىالقرنفياليوناندليل)«
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قوائمعلىتوقيعاتأو،النذورعلىكتاباتأوالمعابد.ممحتوياتقوائممنالأغلب

.المحفورةواللوحاتالتماثيل

قسمين:إلىاليونانيالنحتموضوعاتتقسم

وقسم،أبطالهمومآثرورباتهمأربابهموقصصاليونانآساطيريصورثلاقسم

معالنساءوأحوال،العمالقةوصراع،الرياضيةكالمسابقاتاليوميةحياتهميصور

حيزاشغلتالئالتاريخيةالمعاركأماالقبورآ.حولوالنائحاتوخادماتهنأطفالهن

علىتصرّركانتمافنادرأ،بعدفيماالرومانيثموالآشوريالمصرياءلفنفيكبيرأ

بينالأسطوريةالصراعاتإطارفيتصوَركانتبل،معاصرةيرنانيةأحداثاًنها

بدأت.مقالخامسالقرنحلولومع،والأمازوناتالإغريقبينأووالعمالقةالآلهة

هذاوظل،العامةالأماكنإلىالدورمنالمرموقينللأفرادالشخصيةالتماثيلتخرج

الهلنسى.العصرحتىشائعاالتقيد

والبرونزوالرخامالجيريالححرالضخمةتماثيلهمنحتفيالإغريقلأواستخدم

النماذجأنغير،والحديدوالعاجوالذهبوالخشب"تراكرتا"المحروقوالطين

المناخفيالرطوبةأدتفقد،لنابقيتالىوحدهاهىوالرخامالحجرمنالمعروفة

فمَدوالعاجيةالذهبيةالتماثيلأما،الخشبيةالتماثيلتحللإلىاليونانبهاشتهرتالذى

الحديد.،تماثيلعلىالصدأأتىبينما،جديدمنالبرونزصبوأعيد،اللصوصسرقها

الأزاميل،أنواعومختلفوالمثقبالمنشارالأدواتمنالإغريقاستخدموقد

التماثيلكانتحيث،الضخمةالأحجارنقلمشكلةمنيعانونالفنانرنوكان

إقامةيريدونالذيالمكانإلىتنقلثم،التقريبيةاشكالهاوفقالمحاجرفيتقطعالكبرة

تزالماالأحجارهذهنقللصعربةونتيجةالنحتبأعمالالفنانيبدأثمفيهالتمثال

حزيرةودطبنديليكسوس"جبلفِىحالهاعلىباقيةمكتملةغيرالتماثيلبعِض

."ناكسوس

L,e_lj)كاالجسدأطرافبعضينحتواأنالعملفيالفنانينطريقةكانتلقد

ححريةوألسنةمعدنيةشرائطباستخداممبعضإلىبعضهاتثبيتثم،الممتدةوالأذرع

العيونويضعون،بالاعنتالصغرىالأحزاءلصقمعالمنصهرالرصاصفيعادةمطلية
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ويجمِّلون،المعدنمنالشبرخصلاتويشكلرن،عاجاوزجاجاوملرنبححر

وأعنةوالسيوفالمعدنيةوبالحراب،والأقراطوالقلائدواكاليلبالتيجانالتماثيل

لوحاتمنوعدد"محروقةطينيةتماثيل"الزاكوتامنتماثيلعلىعثروقد،الخيول

،الرخاموجوديندرحيثإيطالياوحنوبوصقيليةوإترورياقبرصفيالبارزالنق!

لتزينالرخامتوفرمنبالركمواليونانالصغرىأسيافيالمحروقالطيناستخدمكما

والمجامر.والنذورالعبادةتماثيلوتشكيلالمعابد

كانتإذ،التماثيللصنعأثيرةمادةاليبرنانتارييئطرالبقييفقدنزأما-!

هيكلفوقتثبتالبرونزالمعدنمنمطروقةرقاثقمنتصنعالباَكرةالبرونزيةالتماثيل

قطعةمنالمجسمالصببطريقةالمعدنصبعملياتذلكبعداستخدمتثم،خ!ثى

المصريونمارسهاالىالجوفاءالمصبوباتوبطريقة،الصغيرةالتماثيلتلائماليواحدة

،.مقوالسادسالسابعالقرنينخلالالكبيرةالتماثيلتناسبواليالباكرةالعصورفي

علىالرمليةالقوالبوصياغةالمتبدداالشمعبطريقةالص!بعملياتاستخدمتكما

.سواءحد

هيكل"فوقمشكل"الشمععننموذجصَّبعلىالأولىالطريقةوتقوم

يصبأنوبعد،الشمعيذوبحتىللنارويعرضوالرملالطينمنبغطاءيغلف

طريقةوتقوم،فوقهاالمثبتالقضبانعنالهيكليُرفعالفراغاتفيالمنصهرالمعدن

نسقعلىالصبلياجراء،مستقلةأحزاءمنالتمثالصناعةعلىالرمليةالقوالب

فيإدخالهثمالشمعلاالخشبمنالنحوذجصنعهوواحدفارقفعالسابقةالعملية

تماثيلوكاش!،المنصهرالمعدنفيهيُصبقالبلعملرطببرملمملوءصندوق

"طبقةالكمخطبقةتغطيهالا،الطبيعيةالذهبيةالصفراءبألوانهاتتألقالبرونزيةاليونان

الزمن.بفعلتراكمتأنبعداليومنشاهدهاالى"بالصمغشبيهة

الباكر:الكلاسيكيالعصرليالإغريقيالنحت2-4-

مطلعبينماالممتدة"الصارمالانتقاليالأسلوب"بفزةالأولىالفترةوتسمى

التسميةبهذهوالمقصود،.مق046نحوِفيدلاالفنا!هـنرواالةوالخامسالقرن

نحتلففيالفىالإنتاجبهمايوحىاللتينوالتجريدبالصرامةالعامالاحساسعنالتعبير

ابيادين.

4م-الكلاسيكيةالعصور-94-
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بعضإلىويتجهونبل.البساطةإلىيتجهونالمصورنوتبعهمالفنانونبدأفقد

قبلبدلفىالأثينيةالخزانةميتوباتفيشاعتالىوالتأنقوالدقةالمرحبعدالصرامة

الفنوبات،للحسدالمثاليبالنموذجلحقأنالتطورلبثوما...ماراثونمعركة

منالنساءتماثيلفخلت،والحبلالعاطفةمنلاوالمنطقالعقلمنأفكارهيستوحى

أخاديدوكأنهإتسترسلطويلةمكاسرذاتحميكةبسيطةبأرديةتدثرتأنبعدالتبرج

أصبحتكما،وبارزةعريضةفالذقن،الوجهملامحالتغيروتناول...الأعمدة

العصرابتسامةواختفت،ايأنفوقصر،الشكللوزيةالعينتعدلمو،مربعةالجبهة

فيحتىوالاَلهةالأبطالبوجوهيستأثركانالذىالمرحذلكمعالغامضةالفديم

يوحىلاجمودمحلهوحلالقسوةبالغعملممارسةخلالاوالعنيفالجهدلحظات

.انفعالبأى

أمثالمعاصريهممنالتقديربأعظمحظواالذينالكبارالفنانينانويبدو

بصياغةخاصةشغلواقد"وميرونوكالاميسوكريتيوسوفيثاغوراسوناتاس"1

المعدنهذايتيحهاالىالعديدةالإمكانيااستغلاللطرغبةالصغيرةالبرونزيةآلتمآثيل

الترترعن"الصارمالانتقاليالأسلوب"فيالفنانابتعدوقد،الحركةعنالتعبيرفي

وضعيةفيرجلتمثاليشكلوهوحتىوأثرالقديمةالكوروسمماثيلعئمَالذي

حققهماوهو/التحركوشكعلىأنهمعهالعينتح!إيقاعاًعليهيضفىأناسزخاء

والأردافالسيقانمستوياتحرْكفقد،البديع"تيفريأبوللو"ممثالفيالفنان

الجبهةنحوصاعدةمتسلقةالتواءبحركةيوحىرأسيمحورحولبرقةوالوحهوالم!ناكب

.المواحهة)7(تصويرنحوالقديمالعصرتقاليدضارباً،الرضيئة

الإنسانلجسمالمعقدالزكيبمعرفةإلىتقريماَقرنبعداليونانيالفنانوتوصل

متعددةاتجاهاتفيالجديدةالمعرفةهذهواستخدام،متسقككلبالتعبيرووفق

وفي،الثيابتصويرودقةالشعورعنوالافصاحالحركةعنالتعبرعلىساعدته

توصلواقدالفنانينأنمنالرغموعلى،عامةبصفةالفيالتكوينعلىالسيطرة

عنابعدتهابرصانةأعمالهمصبغواأنهمإلأالطيعةمنتقزبأشكالإلىإنجازبالتدريج

الواقعية.
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علىوالحيويةالتنوعتضفىالىالدقيقةللتفاصيلالواقعبةالملاحظةومن

اللابيثبينالنزاعيفضوهر"أبرللوتمئال"قوتهالتمثاليستمدارربيةالإيقاعات

وتتخذ.مق457-465زيوسلمعبدالغربيةالمثلثةالواحهةعلىوالقنطور!

ثلاثمناطقإلىالجسمتقسمنحتلفةاتجاهاتثلاثالعربةسائقثوبكسرات

عنالتعبيرإلىساعياًالمجموعةهذهإنجازمنذالاغريقىالنحتانطلقلقد،متميزة

للمثلواتضعوالسكونالثباتعنالمعبرالمصريالفنمخالفأللحياةرمزاَالحركة

الانسانيلأ.ابةعلىالمسيطرةالدينيةالعليا

تمتالوهواليونانيةالبرونزيةالتماثيلأحدنرىإيوبيافيهيستيامدينةمن

ذراعهرفعرجليهبينالمسافةاتسعتوقدالتقليديةوضعيتهفينراه((بوزايدون))

فيتزاءىحتىيرميهأنقبلالشعبالثلالىالمشهوررمحهلقذفاستعدادأاليمنى

ولاينفذالذيرمحهشُهرأالبحاريسردإلاةفيهايتناولالىأيسخولوسأبياتأذهاننا

ووقارالعنيفةالحركةبينبالجمعالفنانإلهامفيأحياناالفكرروائعتنححوهنايخطىء

الهيبةتسودهامتناسقةكلهابوزايدونجسمأجزاءفتبدو،معأأنفيالرصينةالألوهية

كانربما،أرتميزيونمرفأقربالبحرقاعفيالممثالهذاعلىعثروقد،والجلال

تمثيلمجالفيمهمتطورالفترةهذهفيبدأؤقد،الشرقنحوالتماثيلمنشحنةضمن

ومن،الطيعيةايأشكالتحاكياندفعتبلمتماثلةطياتفيتظهرتعدفلمالثياب

النسخفيلنابقيتالىسكونفيالواقفاتالنساءتماثيلللإعحابإثارةالتماثيلأكئر

مسحةعليهتبدوالذكطيريكلمبىعضقة؟(أسبإزيا"المثقفةالغانيةتمثالمثل،الرومانية

الذيالدقيقالمرمريالتمثالهذافي،كالاميسإلىالبعضنسبهُوإنفيدياسفنمن

اليسرىساقهاعلىمستندةواقفةأسبازياتبدوسنتيمترأأربعينعنارتفاعهيزيدلا

ويبدو...قوامهاعلىانسدلتوقدرأسهامؤخرةتغطيفضفاضةبعباءةمتدثرة

وكأنهااليمنىيدهاتبدوحينعلىصدرهاعلىمنثنيأالعباءةخلالمنالأيمنذراعها

فيالمفروقالمتموجشعرهاخصلاتالرضاءجبينهاوتغطي،شيئأتحملكانت

وتنحدر،جسدها.ممعالمعباءتهامكاسروتشى،بسيطينخفينتنتعلبينماالمنتصف

باتجاهأخرىطيةتنحرفبينمااليسرىقدمهاتبلغحتىرأسيةطيةالأيسركتفهامن

اليمنى.ركبتها
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الذهي:الكلاشكيالعصرليالاغريقيالنحت2-5-

الفنوكان،وميرونوفيثاغرراسكلاميس،الفزةهذهفنانيأبرزمن؟%ن!

وهوالجسمتمثيلأحدهمابأسلوبينالحركةتصو-سإلىتوصلقديرونقبلالاغريقى

حديدةحلةليفدمميرونقدومحتى،بالفعلاندفاعهأئناءبتمثيلهأوللإندفاعيتهيأ

"القرصرامي"تمثالمثلبالسكونوالحركةبالحبلالواقعفيهمزجالحركةلقضية

وصفواقعمنمتعددةنماذحفيعليهالتعرفأمكنالذى"ديسكوبول"الشهير

متحف"فيالموحردهواكتمالاالنماذجهذهوأفضل"لوكيانوس"قدمهتفصيلي

منوجسمهرأسهيديرالقرصلرمىيتهيأشابايمثلالتمثالوهذا،"بروماترمي

الملاحظةكانتإذاأنهلناليكشفمنسقأجاءذلكومع،بعدمألوفغيرالئواء

إلىصياغتهايعيدالمبدعفكرةف!ناللازمةالجوهريةبالعناصردالًمأالفنانتمدالواقعية

رامىفيهاانحنىحاحمةلحظةعلىللفناناختياروقعوقد...الحقالواقعيجاوزما

ساقهتراحعتحينعلىاليمنىالساقعلىكلهجسمهمسنداَالأمامإلىالقرص

Jl-إلىبالفرصالأيسرذراعهوارتفعاليسرى ilA-Aالدفعقوةيكتسببهىاس

،القوىالجهدهذالمثلعادةالمصاحببالتوترتنطقلاالوجهوملامح،القصرى

لمارسياس"رومانيةنسخةوهو،المبدعالاغريقىالفنانلميرونآخرتمثالثلاوممة

يشكلكانالأصلىالتمثالأن"باوزانياس"ويذكر،سلخهقبلمذعرراَبدارتد"

كثيرةنماذجظهرتوقد،بعينهشاهدهالأكروبولفوقأثيناتمثالمعمتألفةمجمرعة

.ممدينةحمراءأشكالذات"أوينوكويه"أنيةوعلى،أثينافيالنقودعلىالتمثاللهذا

ماعلىبساموس"".هيرامعبدفيوعثر،أثينافيالرخاممنقاعدةوفوق"برينن"

وهرقل،وأثينازيوسفيهصوّرصرونتنفيذمنضخملتصثالقاعدةيكونأنيعتقد

خبماالجغراكتابهفياسترابونذكرهالذممطالتمثالولعله

والانتعايقالرخاءفيتنعمبدأتقداثيناكانت.مقالخاسالقرنمنتصفليفي

العمرانبدأ".مق924-944بريَكليس"إدارظلولط،مواردهالاروتجي

أثناءدُمرتالىتلكمحللتحلكثيرةوأروقةمعابدفشيدت،فسيحةأبعادأيأخذ

24-474البارثينونينتميالفترةهذهوإلى...الحرب rوالبروبيلاي،.مق

..مق004-0045والهيفايستوس،الأكروبولهضبةفوق.مق437
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أوحهعلىعامأمشرفأفيدياسالأئيىالفنانبتعيينقراراَبريكلي!ب!أصدروقد

تطويعفيونجحفكرهخدمةفيالخصبالتشكيلىخيالهفَسخر،كافةالفىالنشاط

الابداعيةقدراتهممماثلتحتىبطابعهصبغهمودطإمرتهتحتالعاملينالفنانينحيش

وهوالمبنىأجزاءأقدمفيإلا،والآخرمنهمالواحدعملبينتفاوتأنلاحظنعدفلم

منتصوّركانتالىالثيابوعلىالعاريةالتماثيلعلىالحيويةاسبغوقد،الميتوبات

وروعةقوةعليهاأضفىحتىرمزيةخطرطعنتخرجتكادلاوفحةخشنةقبل

.والرضعياتالخطوطوتوازنوالطاتالثناياتكو!نفيتتحليانحديدتين

الىالمذهلةالرؤوستلكفينلمحهبالحياةنابضأغريبأعالمأفيدياسخلقلقد

وفي،للبارثينونالجنوبيالجانبمنالأولالميتوبلطبنفسهإحداهانحتإنهقيل

الآلهةواسترخاءالجماحالمكبوحةالخيلوفورةالارحاستيناى""لصباياالبريثةالوجوه

أثراَوصاغبريكليسحلمفيدياسبذلكوحقق،الشرقيةالراحهةمثلثفيحالسين

وروحخالدشبابداخلهفيتنبضكانتلوكماالبشرإعجابيحرك-نراللا

ال!ثميخو!ئ.تعرفلا

فيالمتمثلةالبارزالنقث!اعمالفيالباثينرنتبوأهاالىالعظمةذروةثلأوتتحلى

وفي،الدورىالإفريزفيالزيجليفاتمعمتعاقبةتأتىالىالميترباتحشوات

الممتدالإفريزوفي،والغربيةالشرقيةالمثلثتينالواحهتينفوقالمستقلةالتماثيل

القابعاثيناللربةالعظيمالتمثاللطثم،الخلوةمنالأربعةالخارحيةالجدرانعلى

المعماركط،التصميمصرامةتخفيففيتصهممنحوتاتوكلها...الخلوةداخل

فلم،أحلهمنالمبنىأقيمالذكطالغرضالادراككلمدركاًفيدياسوكان

هدفهللمنحرتاتتصميمهعندوراعى،بالتحفظالمقترنةالبساطةيتخط

كلهالمبنىمعمتوازنةمتناسبةفظهرت،المعماريةالتحليةأوالتجميلوهوالأصلى

ط!.كِرحدة

تفعالدوركطالطرازعلىالمشيدالمبنىفيالتحميللحقهااليالأحزاءكانتوإذا

علىواضحةتبدوبحيثالبارثينونفيالنحتأعمالصُممتفقد،العتباتفوقدائمأ

.مترا-عشر-اثىمنما-يقرب-
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:الفوةهدهفنانيأيف!هر

فيدياس-7

ثلائة،أبعادعلىيقومجديدأمفهوماَالبعدينذكماالقديمبالمفهرماستبدل3

فيالتنوعأنإلأالمنقويقالأمامىالسطحاستواءمنالرغموعلىهذاعنوفضلأ

المتجاورةالأشخاصبحركةيوحي،وتتقاطعالمختلفةالأشكالتتداخلحيثأعماقه

بسكونها.او

يضيرماالدلالًلمنهناكفمان،وحدهالتماثيلجميعينجزلمفيدياسأنومع

الأوليةتخططاتهمنهوأعدهماتنفيذفياشتركراقدالفنانينمنالعديدأنإلى

بأفضلتمدناالىهىالمنقوشةواللوحاتالتماثيلهذهف!ن،إنجازهعلىواشرف

قدالقدامىالكئابيذكرهاالىالخاصةتماثيلهلأنوذلك،الفىلأسلوبهالنماذج

أثيناتمثالوأهمها،الأصلعنالمنقولةالرومانيةالنسخعدافيماكلهااندثرت

أثيناوتمثال،والإرخثيومالبروبيلايبينالأكروبولفيأقيمالذممطالعملاقالبرونزكط

أثينالتمثاليأثرمنيبقلمو،البارثينونمعبدلخلوةوالعاجبالذهبالمنفذبارثينوس

رصاثععلىمحفورةأوالرومانيةالعملاتعلىمضروبةمصغرةنسخاَإلأوزيرس

ذاتالأصلىبارئينوسأثينالتمثالالرخاممننسخعدةوهناك،الوردكطالعقيق

المرتنالدرعصدرهاويكسر،الببلوسثوبمرتديةأحدهافيتبدومتنوعةأححام

السِمرىبيدهاالرمحممسكة،بولهوليعلرهابخوذةوتعتمر.ميدوساالجورجونةبرأس

حولالمقدسالثعبانجوارهإلىيتجول،الأرضعلىالمرتكزالترسعلىالمستندة

النصرلربةصغيرتمثالعمودإلىالمستندةاليمنىيدهافوقبخفةحطبينما،نفسه

فكرهخلاصةالتمثالهذاعلىيضفىأنأرادقدفيدياسوكأن"نيكى"المجنحة

.الفرسعلىانتصارهمبعدالإغريقفيهنعمالذيالمسلحالسلمعهدعنالمعبر

التمثالمنها،فيدياسالفنانإلىمنسوبةالرومانيةالنسخمنجملةوهناك

تعاليمتداعتفقد.الأمازونة%.وتمثاللميناأثينااسمعليهيطلقالذىالرشيقالجميل

الفنيةالأساليبتوحيدفيوفقتأنبعداليونانبلادساثرفيوأنتشرتفيدياس

النحتمدارسكلتقبلتهالنحتفيموحداًطرازاَمنهاواستخرحتكافةالاغريقية

.الساثدةاللغةوغدتالمتداولةاللهجاتجميعبينوحدتالىالأتيكيةاللهجةكما
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علىوالمصورينالفنانينفيمؤثرأبقىفقد،فيدياسموتمنالرغم،وعلى

الأتيكية،الفخاريةالأوانيفزةمنكاملةفترةعلىيطلقاحمهباتحتى،السواء

قطعمنكثيراًصاغااللذان"وأيفينيتوسأكليداس"الصقيليانالحفرفناناظهركما

نمالبارثينونبفنكبررحدإلىمتأثرينالرائعةالنقود

كانتالىالبيضاءالأرضيةذات"ليكيثوممط"الزيتعبواتمنالآثارولعل

غياببعدالظهورإلىعادتالىالجنائزياوالنصب،القبورعلىقرابينتستخدم

إلىالكلاسيكىالعصرإكريقىشوقفريدةرقةفيتترحمفهى،.مق044سنةطويل

الديىالورعيمتزجالمشهدهذاوأمام،المنونيدبينهممنسلبتهلديهمعز-نراستعادة

يسيطربالغصمتدطإليهميتحدثوكأنهأقاربهبينالفقيدويظهرالإنسانيبالحب

الدفبن.الحزنعليه

الروحيةايأعماقإلىالنفوذعلىيساعدناأنالإنسانتصويرفناستطاع3هكذا

مآسىإلىوجلالهاالانسانيةالصورهذهأمامبفكرهيشردوالمرء،اليونانلشعب

كانت،نفسهاوالنظموالتقاليدبايأفكاروتأثرفيدياسعاصرالذكلط"سوفوكليس"

فيالرغبةكانتكمايمالمددويلةدعامىالانسانيةبالعزةوالاكلانبالإنسانالثقة

فيالمشاعرتحركالىالصفاتهييكتبهأندونالإنسانيالنشاطيوحهالذىالنظام

حتىالأهواءوحدَّةالعواطفعنفتهمللمأنهاولو،.مقالخامسالقرنكلاسيكية

المجونمشاهدتصويرفكرةيطرحوالمالوقتذلكفيالخزفيةالأوانىمصورىإن

إغريقينزعاتعلىتسيطركانتالإنسانيةالبطولةتصويرفكرةانيخر...والعربدة

كما،الجسديةنزواتهمعلىتسيطزكانتمابقدرالحسيةالباكرالكلاسيكيالعصر

التقاليدهذهتتفككإنماولكن،البطولةهذهتستنهضالمدينةدويلةتقاليدكانت

بتطويرالاتجاههذاأججَّأن.مقالرابعالقرنلبثماثم،الفردأهواءتتحررحتى

سنرىكما،عليهاالمتفقالاجتماعيةللسننمجافيةأحيامأفجاءتالفردعراطف

لاحقاً.

ب-بوليكليتش

مراكزأهمكانتالىأرجوسمدينةفيالنحتفنتلقىإكريقى6نحات

مختلفة،بأشكاليعالجهواحدلموضوعحياتهكلمخلصأبقى،الدورىالفىالأسلوب
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القديمالعصرنحاتىمنمستفيداًالعاركطالرجلتمثيلوهوالتوازنإيقاعلإيجادويسعى

تعديلفيالأثرلهكان،.مق046عامنجمهتألقأنإلىالباكرالكلاسيكىوالعصر

معأ،والفكرالعينتناسقهيرضىمثالينموذجخلقوتقنيةالبشريةالتماثيلنسبنظام

الذممط"دوريفورس"الرمححاملالبرونزىتمثالهفيتجسدالذ!القانرنهوذلك

متحففيوأخر،نابوليمتحففيالآنوهوالإيطاليةبومىمدينةحفائرفيوجد

الأبطالتماثيلنحتفيتخصصقدبوليكليتيس(نوييدو...بألمانياميونيخحامعة

أبطاللتماثيلقواعدثلاثأوليمبيامدينةفيوجد"حيثالأولمبيين"الرياضيين

بنحتقامأنهإلأالبرونزمنكانتأعمالهمعظمأنوعلى،اعهتحملأولومبيين

نحوأرحوسمعبدلحسابنحتهالذكط"هيرا"تمثالأشهرها،الرخاميةالتماثيلبعض

اثينافىالتمثالهذانحتحيث،والعاجالذهبمنكانأنهويروكط،.مق423

الدورمم!لحالفنطبيعةعنقليلاًبهخرجالذيالأثيىبالفنماحدإلىمتأثرأ

فيضعنسختينتمثاللكلينحتاناعتادإنه"عنهإليانالمورخ6ويروكطٍ

معملهزوارنصائحمعمتفقةالثانيةويجعل،الخاصةالفنيةقواعدهمتبعاإحداهما

ويسخرونايأولىبالنسخةفيعجبون،معأعليهمالنسختينيعرضثم،واقزاحاتهم

ماإلأهىإنبهاهزثراالىالنسخةأنعنلهميكضفوعندثذ،الثانيةالنسخةمن

كح")8(هوارادماإلأهىإنبهاأعجبواالىالنسخةوأنأرادوا

يأتىوالحوارينالمعاصرينالفنانينمنمجمرعةوبرليكليضفيدياسعاصرولقد

أمازونةتمثالأعمالهبينمنأنبلينيوسيذكرهالذي"كريزيلاس"رأسهمعلى

فيموجودلبريكليسوأخر،كابتيولينوسمتحففيمحفوظةرومانيةنسخةلهجرمجة

الإيقاعفيهوضعيتهاتسايرالذيالضخمأثيناتمثالأعمالهأحودومن،متعددةنسخ

الأتيكىالببلوسطياتتكويناستوحىحينعلى،بوليكليتساعمالعلىالغالب

ابتدعهاالىالنماذجمنريبدونوالمائلةالراسيةالغزيرةالأطواءذيوالمعطف

همالفنانينمنعددبينمسابقةأقيمتفقدبلينيوسرواهلماوطبقأ...فيدياس

الأمازونةتمثاللنحتوصرونوفرادمونوككلونوكر-فىيلاسوبوليكليتسفيدياس

002-991.PP,8'-،ولصاص!3)ل!"-الالقالمرحع(.
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يأيقررحكمأأنفسهممنينصبواأنعلىالجميعواتفقب!فسوسأرتميىلمعبديُكرس

واتفقت،ايأولالفائزليكونتمثالهمنهمكلرشحأنوبعد،الجائزةيستحقتمثال

بالثانيةوفيدياس،الأولىبالمرتبةليفوزبوليكليتيستمثالاختيارعلىالخمسةكلمة

فيتظهرمختلفةتماثيلٍثلاثةوجودالروايةهذهصدقويزكد،بالثالثةوكريزيلاس

هذهانتماءعنفضلا،واحدةنسخةفيمنهماكلآخرينوتمثالينالنسخمنالعديد

لفيدياسالنسخهذهوإحدى...واحدةتاريخيةحقبةإلىالأسلوبحيثمنالتماثيل

(.اكتمالأ)9التماثيلأكثروهوهادريانوسقصرفيعليهاعثر

"ديادومين"الظافرينالأبطالبعصابةجبينهيعصبالذىالمصارعتمثالوهناك

"ديلوس"حفرياتفيوحدتالىالنسخةاشهرها،منهنسخعدةوتوجد

مدريد.في"البرادو"متحففيالمحفوظةوالنسخة،أثينامتحففيوالمحفرظة

اللذينالذراعينخلالرشاقتهاتظهر،رشيقةالتمثالهذاذراعىوحركة

الجسم،كلعليهايستدالىاليمنىالساقمنمحورهويمر،الجبينلعصبيرتفعان

علىالدلالةوضعهامنيريدكانبولكليتسكأن،طيةايضأهناالركبةفوقويشاهد

يعادلالرأسارئفاعالتمثالهذافييلاحظكما،البشريةتمثالهعمارةمنطبقةأول

التمثالابعادمنأقصرأبعادهأنمنالرغموعلى،الصدربينالمسافةأو،القدمطول

وذلك،منهأرشقوكاْنهيظهرف!نه،تكعيبأأكثروحجومه"الرمححامل"الأول

الأعلىنحوالعامةخطوطهفتهرب،أكيدةاندفاعةالتمثالتمنحالذراعينحركةلأن

"تمثالمنإنسانيةوأكثرتجردأأقلوهو،عضلاتهوتلين،ححومهأشكالوترق

."الرمححامل
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الثالثالفصل

والنحتالعماوة

:.مقالرابعالقرنفيالإغريقعندوالنحتالعمارة3-ا-

.مقالخاممم،القرنبأبنيةتقارنأبنية.مقالرابعالقرنخلالالاغريقينشىءلم

وكانت،المتعاقبةالحروبأثناءتهدمتالئالأبنيةصلاحاٍإلىفاعليتهموانصرفت،

المضمارهذافِىمجهودباكبرالقيامالقرنهذافاتحةفيتولتالىهىالبلوبونيزمقاطعة

أليا"اًثينا"للربةمحبدأجديدمنتنشىءالأركادية"تيجه"مدينةفحعلت،

الجديد:المعبدهذاخصائصومن،بتزيينه"سكوباس>>الكبيرالنحاتوكلفت

/+

كورنثية،أعمدةمدخلهأعمدةوأن،أيونيةأجممدةهىالداخليةقاعتهأعمدةإن

الحلزوناتتحملمخددةساقمنهاتخرج،الشوكأوراقمنصفينمنتيجانهاتتألف

الثكلذاتالشوكمنطريلةورقةمنهاحلزونتينكلوبينصغيرةبرريقاتالمزئنة

سلةشكلعلىالمنحوتبتاجهيتميزالذيالبهورنثيالنظامأنويلاحظ،المخروطى

اضظامايستخ!الم،!الإِغريقاليونانيةالأبنيةفييظهربدأالنباتيةالأوراقمن

فيخاصةظهروقد،الأيونىالنظامأنوإعبننوعأنهاعتباروعلىقليلاإلاالكورنثي

وفي،!الأيوتكطالدوريالنظاميزهـتجاع!،،أبيدا:ش:س!"مدينةفي"هيرا"معبد

لهمماثلأبناءيشبهوهو،القديمةالعصررفيمشهورأكانمستديربناءوهوالثولوس

أقسامهاأعمدةكانتالبناءينهذينوفي،دلفىمعبدفيمنهوأصغرأقدمولكنه

دورية.اًورقتهاوأعمدة،وكورنثيةايونيةالداخلية

الاغريقية:المساوح-ا-ا3-

قبلوكانرا،.مقالرابعالقرنمنتصفنحوالمسرحببناءالإغريقاعتنىلفد

منصفوفمنتتألف،للغايةبسيطةأمكنةفيالدراميةمسرحياتهميمثلونذلك
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يظهرالئالمنصةوكانت،خشبيةومقاعدها،التلالمنحدراتعلىمستندةالأدراج

دينية،أصولإلىيمتاليرنانيينعندالتمثيلفنوكان،الخشبمنالممثلرنعليها

معبديوجدكانأنهكماالأضاحيفيهتقدممذبحمسرحكلوسطفييقومكانلهذا

.1(")ْديلوسمسرح"مثكالمسرحأمام

أقيصتالىالرومانيةالمسارحعنالاغريقابتكرهالذيالمسرحنموذجويختلف

وأنه،مستديروشكلهكبير"اوركسزا"يسمىالذيالأوسطقسمهبأنبعدفيما

الممثلونعليهايظهرالتيالتمثيلمنصةأما،والغناءالرقصولمشاهدللممثلينمخصص

عليهإِيجلساليالمقاعدقطرأنحينعلىمتعددةأقسامذاتمستطيلأيندفكانت

التمثيلمنصةوتحسمى،مترأ021يبلغ"أه!ولهاكوالون"والمسماةالمتفرحون

بارادوس"منهماكليسمى،ممرانالمقاعدعنويفصلها"SKENEسكينة"

Parados"،!هذهوأمام،أكثرأوغرفثلاثإلىمُقسَّمداخلهامستطيلبناءوه

تسمىأمتارأربعةأوثلالةعمقهايتجاوزلاطولانيةردهةالمتفرجونيجدالغرف

اًطرافعلىمسارحهميبنونالإغريقظلوقد..."Proskenionبروسكينون"

بتسويتها،ويكتفرن،المدرجاتأساسبناءعناءمنيتخلصونكانراوبذلك،التلال

"ديازوما"ممراتهاويجعلون"الأوركسزا"أمامتمتددائرةنصفشكلعلىوجعلها

أجزائها،بينالمتفرجينانتقاللتسهيلوذلك،الدائرةهذهأقعطارأنصافهيئةعلى

بجدارالقسمهذاكليحاطثم،تبنىاوالصخرفيتنحتكانتفقدالدرحاتأما

.المسرحأبوابوفيه،مستديرنصفشكلعلىكلتد،خارحى

الهواءفييمثلونوالممثلون،مسمْوفةتكنلمالإكريقيةالمسارحأنويلاحظ

إليهاأللجرءللمشاهدينيتسنىحتىأروقةالمسرحمنبالقربتبنىوكانت،الطلق

.الأمطارهطولعند

:.مقالرابعالقرنأبنيةمننماذجبعض3-أ-2-

الذيالتذكاريالبناء.مقالرابعالقرنفيأنشئتالىالإغريقيةالأبنيةأشهر

علىالسبققصبحازواالذين،المغنينايأطفالمنلفريقتخليدأليزيكراتشيده
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ولكنصغيربناءوهو.مق335عامنظمتالىالغنائيةالمسابقاتإحدىفيأندادهم

ستةحولهترزعتالشكلأسطوانىبناءفوقهامربعةقاعدةمنويتألفجدأجميل

يحمل"كورنيى"طنفالأعمدةهذهعلىويستند،كورنثيةتيجانلهاأعمدة

.الفائزوننالهاالئ"تربيه"الجائزةشكلالجميعوفوق،درجاتثلاثلهاقاعدة

عندمقدسأكانالذي،دلفىفي"بيتيان"أبولومعبدالعصرهذاابنيةمن

جيعهم.الإغريق

ستةله،.مق365سنةبناؤهوأعيد،.مق373سنةزلزالإثرتهدموقد

منكلفيعمودأعشروحمسة،والخلفيةالأماميةواجهتهمنكلفيدوريةأعمدة

الجنوبمنتبدأطرقتوجدوكانت،كبيرمسرحيرجدثهالهوفي،الجانبيينطرفيه

عددالطرفينمنبهاويحيط،المعبدتبلغحتىتصعدثم،ضخممدخليوحدحيث

بلادهم،أصقاعكلفيالإغريقب!هدائهايساهمالىالصغيرةوالمعابدالتماثيلمنكبر

كثكلوادِعلىويهيمنالبارناسجبلسفوحعلىيرتفعمقدسسورهذابكلويحيط

.الخضرة

خلالالبناءجالفياليونانيةالمناطقمنكغيرهابدتالاغريفيةالصغرىوأسيا

يدعىفيهامعماريمهندسظهرربسببوذلك.مقالرابعالقرنمنالثانيالنصف

أعاحيبمنالمعدودالشهير((هاليكارناس"مدفنشيدالذي"Pythios"بيتيوس

""موزولزوحهالذكرىتخليدأكارياملكة"أرتميس"نفقةعلى،السبعلمالعا

طولهامرتفعةمستطيلةقاعدةمنالمدفنٍهذاويتألف....مق03"عامفيتوٍالذى

وفي،تحتهااصلىائزيالنفقويفع،مترا02وارتفاعهامترأ27وعرضهامزا36

أعمدةعلىمحمولةأروقةبهاوتحيط،الدييةوالشعاثرالمراسيملاقامةقاعةوسطها

كلفيعشروأحد،والخلفيةالأماميةالواحهتينمنجانبكلفيتسعةعددهاأيونية

مذَرجهرمكلهاوفوقهامزأعشراثىعمودكلطولويبلغ،الجانبيينالطرفينمن

عثرالذىالمتوفىتمثالفيهاعربةمنهادرجةآخروعلى،درجاتسبعلهمقطوع

هذاكانوقد،صزا46َالأرضسطحعنالعربةهذهقمةارتفاعويبلغ،هناكعليه

افريزينعلىالموزعةالرائعةالجميلةالمنحوتةوالألواحالتماثيلمنبكثيرمزينأالمدفن
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الاغريق*الفنانينمشاهيرصنعهافيساهمكثكلةوحيواناتأشخاصاَممثلواليمتعاقبين

."وغيرهموبرياكريس،سكوباس>>أمثال

التمائيلهذهكلونقلت،إنكليزيةبعثةالمدفنهذاخرائبفينقبتوقد

حلولعدةواقزحتسابقأكانكماتأسيسهإعادةإلىوسعت،لندنإلىوالألواح

لذلك.

:"ايبيكوريوسابولون"معبد-

تأثرالمعبدهذافيواضحأبداولقد،ميليتوسمدينةمنالقريبةديديمفي

قاعدتهطوليبلغإذ،اليونانيةالمعابداكبروهو...المعمارية"بيتيوس"نظريات

قديممعبدمكان،.مق033-335عامبُنىوقد،مزأ94وعرضها،أمتار801

لهكانتوإنه،حجمهلكبرسقفدونبقيأنهاسترابونويصفه...البدائىالعهدمن

كلفيعمودأوعشرونوواحد،والخلفيةالأماميةواجهتيهمنكلفيأعمدةعشرة

طرفيهمنكلفيدرجوله،رواقكلفيمنهاصفانلهوكان،الجانبيينطرفيهمن

وقطر،مترا91َر04منهاكلطولويبلغ،كثيراًمرتفعةالخارجيةاعمدتهأنكما

هذهمئليوجدولا،قطرهأمثال5/49يبلغارتفاعهأنأى،مترأرا89العمود

تبدولاولذلك،الكورنثيةللأعمدةإلأولاتصلح،الأيونيةالأعمدةفيالنسبة

متشابهة،ليستتيجافهأنثم،فيهاطويلاَالنظرأمعنلمنإلاْالعصودإسطوانية

كان،المدخلطرفيفييقعانكانااللذانالدرجانأما،كثيرأبعضهاعنوتختلف

عنمترأ4ر02يتهاسوٍتهبطاليالعبادةقاعةإلىدرجاتهماعلىينزلونالناس

أنهاعلىيدلممامزا25وعرضهامزأ57طولهاييلغوالى،القاعدةسوية

عمودانالداخلمنبابهاجافيفييوجدأنهويلاجظ،كبيرةباحةإلأتكنلم

سَعَفصمنمتاَلفةبزخارفمزينانجميلانكورنثيانتاجانيعلوهابالجدار،ملتصقان

حيواناتيمثلإفريزأالبابأسكفةفوقيحملانوهمادقيقةنباتيةوأغصالطالنخيل

غريبة.

:.مقالرابعالقرنليالاغريقيةالمدنبعض3-أ-3-

قدالشطرنجرقعةتشبهنحططاتحسبالمدنتشييدأنسابقأرأيناكما
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.مقالرابعالقرنفيذلكوقابل،مستعمراتهاإلىوامتدتالاغريقيةالبلادفيأدرجت

ومفبولة،عقليةمبادىءح!سبالمدنتنظيمعلىعملتعميقةفلسفيةأفكارظهور

الفيلسوفانبئنوقد،الراهنةالماديةالحقائقعلىالمبادىءهذهلتطيقوسعت

الحياةأحوالعلىيطبقمنظمفكروجودضرورة"كزينوفون"و"أناكزغور"

تنظيمفاوضحأفلاطونأتىثم،"فيهتوجدالىالماديةوالأشياءالمنزل"اليومية

يمكنلا،القانونإشرافوتحتللنظامطبقاَالمدينةفييجركطماكلان"فقالالمدينة

،جيدألاينظمامكلأوقاعدةيتبعلاماكلأنكما،حسنةنتائجإلالهيكرنأن

منبالقربالمعابدبتشييدأوصىوقد..."المنظمةالأشياءإلىيسىءماعنهينتجفمانه

الأماكنفيواقعةكانتإذا،مستديرةنحططاتعلىالمدنوبناء،العامةالساحات

شثابهة.الخاصةالمنازلكلتكونوأن،العالية

o(السياسة"كتابهفيالعمرانيةبالقضاياواهتمبعدهمن"أرسطو"أتى

السهلمنلأنه،مدينةكلفيوالسيروالدفاعالصحةأمورمراعاةبوحوبواوصى

السيرأنحينعلى...ومتعرجةضيمْةالأزقةهذهكانتإذاالمدينةأزقةفيالدفاع

فيوصيالضرورتينهاتينبينأرسطوويوفق،ومستويةعريضةشوارعيتطلبالمنظم

يسهلوأن،حصينةبأسواربعضهاعنومنفصلةمستقلةاقسامإلىالمدينةتقسمأن

وهوجمتالحربوقعتماإذاحتى،فيهاالموجردةالطرقبتوسيعمنهاكلفيالسر

نأقبل،الآخرتلوواحداَالأحياءعلىللاستيلاءهؤلاءاضطر،الأعداءمنالمدينة

فيوالسياسىالديىالمركزانيكرنبأنويوصى...كلهاعليهاالاستيلاءمنيتمكنرا

هجوعمنمأمنفيالأجورةحولعادةتجمعالى"الحكومةومقرالمعابدأي"المدينة

وظيفغإن:،7ويقولالمبايعاتفيهاتجريالىوالسوقالأجورةبينويفرق،الأعداء

في-قلبالأولىتكونأنالاقتصاد-بميجبالسرقوظيفةتباينالسياسيةالآجررة

اليالمخازنلإحتوالًهاجوانبهافيتكرنأنفيجبالأسواقأوالسوقأما،المدينة

-االاغريقيةلىهمومن...الخارج.سهلاإليهاالوصوليكونأنيجب

سنةالأسبارطيونهدمها"وقدمانتينهمدينة".مقالرابعالقرنفيانشئت

،بيضريشكلعلىسورهاوجعلواأهلهاقبلمنتشييدهاوأعيد،.مق358

وعريخضةمستويةطريقبابكلمنويبدأ،أقسامعشرةإلىأبرابعشرةتقسمه
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الدولابشكلعلىمخططذلكمنفحصل...المدينةقلبفيالراقعةبالآحورةتنتهي

ذلكبنتيجةالمدينةانقسمتوقد،محيطهإلىمركزهمنتتوزعأقطارأنصافعئ!رةله

مخططاًولعلىفيلكوحصلوا....قبيلةمنهاكلفيسكنتأقسامعشرةإلى

ملاءمتههوالمخططلهذامانتينهسكاناتخاذفيالسببأنويظن،مركزكمامستدير

تشييداًنبيد...الدوامعلىالأعداءمنمهددةالمدينةهذهكانتإذعنهاللدفاع

الرابعالقرنإبانالإغريقىالعمرانتاريخفيفريدأمثلاَكانالتخططهذاعلىمانتينه

الشطرنج،رقعةتخطيطحسب،مدنهمإنشاءدومأيرغبرنكانواالاكريقلأن،.مق

فيالكبيرالاسكندروفتوحات،اليونانبلادعلىمكدونياسيادةبعدسيماولا

.)19(الشرق

مدينة"وهى.مقالرابعالقرنفيالشكلهذاعلىبنيتمدينةوهناك

...مفابرعدةعداما.مق904سنةالقرطاجيونهدمهاالىصقيليةفي"سيلينويت

منازلها،وبناءإليهاالحياةلإعادة"هرمركرات"سعى.مقالرابعالقرنفاتحةولط

والشرقيةالجنربيةالثلاثةأطرافهمنمفصولمتطاولشكلذكطأكروبولعلىفحعلها

جهتهمنمترا041ًعرضهاجزيرةبشبهومتصلواديننوعن،البحرعنوالغربية

فيجرتالئالحفرياتودلت...بعصاةمُعَلقةإجاصةذلكفيتشبهفهى،الشمالية

علىالجنوبإلىالشمالمنمتجةكبيرشارعطولأيجتازهكانأنهالأكروبولهذا

السابقالطريقمعمتعامدانكبيرانشارعانعرضأويجتازه،مزا425ًمسافة

،مزأ013والثانىمترأ338الأولطولويبلغ،الغربإلىالشرقمنويتحهان

إلىالمدينةسطحتقسم،أخرى!غيرةطرقمعومتقاطعة!غرةطرقوحدتكما

مستطلة.متوازيةأقسام

فنانيه:وأشهر.مقالرابعالقرنليالاغريقيالنحت3-2-

وتيموبثوسهكتوريداسالرابعالقرنمنالأولينالعقدينفنانىمناشتهر

هذاآثارمنلناوتركواإبيداوروسفياسكلبيوسمعبدفيعملواالذينوثراسيميدس

ايأمازونات،تمئلالئالبارزالنقشولوحاتوالأكروتيرياالمثلثةالواحهاتمماثيلالمعبد

.بانوالإلهجالساًوأيبمكلبيوسالنرياديسوحوريات

611ص-9791-مصر-المعارفدار-والإبداعالأصطررةبينالاغربق-ئروت-عكاضة-

ى//-36-
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"أوريبيدسأمثالمنوالفلاسفةالشعراءوافكار،البلوبونيزحربمعاناةومن

منفبدلأ،الشعبنظرةفيتحولعنأسفرذلككل"والسوفسطاثينوسمْراط

بالفردوالاهتمامالعنايةبدأت،السابقةالعصورفيشاعتاليالمجردةالمُثُلتمجيد

الإنسانى،الطابععلىالغيرةلتتجلىالنحتفنعلىالاهتمامهذاوانعكس،خاصة

تكضفالوجوهتعبيراتوأضحت،الهادىءالجمالهىالأساسيةالسمةفأصبحت

الطبيعة.إلىأقربشكلهافيالثيابوظهرت،الانفعالتوترتخفيحالمةرقةعن

نحوالفنانواتجه،والدينيةالوطنيةابةرحابفيمراضيععنالبحثيعدلمو

تماثيلفيليسيبوسفعلمثلماالاَلهةمصافِإلىالأبطاليرفع"الفرديةالنزعة"

مالهيكوناندونمكانكلفييعيشالذكطالعادىالإنسانيتناولأو،الإسكندر

فقد"الواقعية"المرحلةإلىالكلاسيكيةمرحلةالفنتجاوزوهكذا...غيرهعنيميزه

نلمحوأنالتحديعنالتماثيلفيالمقاتليننظراتتعبرأنينبغىبأنه"سقراطنادى

الذيالمتحفظالخامسالقرنفنيخالفالأمرهذا،"الانتصارنشوةوجوههمعلى

.الانفعالاتتصويرتحاشى

الأجصامبدراسةالفنانرنبدأوالواقعيةالانسانيةالأفكارانتشارأثروعلى

وبينوالرجلالمراًةجسدبينالدقيقةالواعيةالتفرقةوبدأتمستفيضةدراسةالبشرية

والأجانب.والبرابرةنانينالياِحماتوبين،والأطفالوالفتيانالشيوخأجساد

منيعبرونالفنانونفانبرى،القرنهذاعاتبينمنالرمزيةالنزعةكانت

العشقسقامأوتماثي!الرغبةفنحتوا،العميقةالأفكارعنالابداعهذاخلال

."المواقضصسالفرصةوتماثيل"هيصروس"للشهوةوأخرى"بوثوس"

عصرسادتالىالوحدهَمنالنقيضعلىالتنوععصر.مقالرابعالقرنلييعد

تتميع،الدينيةوالعاطفة،ينحرفوالسياسىالاحتماعىفالكيان،وزملائهفيدياس

الاتجاهاتهذهعنيعبروالفن،الفلاسفةبتأثعررالفد!كلةالفكرمناهجتهحروالعقول

القرنمنالأخيرةالسنواتفيالأولينفيدياسخلفاءايدىعلىالجديدةوالتقلبات

ثيابعلىحديدةشفافي!ومقلدوه"كاليماخوس"أدخل.فقد....مقالخأس!

عندوخاصةالجسدمفاتنعنتكشفلاصقة؟(مبللة"ثيابأفابتكروا،التماثيل
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نيكي"أثيناسياجتزينالىالرائعةالرخامية"المايناديس"تماثيلفيظهرت،النساء

.الأكروبولعلى"النصرربة

الفخاريةالأوانىعلىأنيقةرسوماتفيالجديدةالابتكاراتهذهأثروتجلى

الحماوراءتسعىوكلهاالحسنورباتالهوىبرباتمحاطة"أفروديت"تمثل

الأوانى.علىوالرسامالمصورميدياسالمزدهرالأسلوبهذانمْىوقد...

T-"براكسيتليس":

التماثيلمنالكثيرنحت،أثينافيولد،.مقالرابعالقرننحاتىمشاهيرمن

يعد،وإيطاليةالصغرىأسيةوساحلاليونانبلادفيالاغريقيةالمدنمنللعديد

قرامها،جديدة"أتيكية"فنيةنزعةينشىءأناستطاعالذممطالنحاتفيدياس

النفسية.للحياةالرقيمْةالاهتزازاتوإثباتالدقيقةالتهيجتفاصيل

الدارسونأعوقد،فنهدراسةعلىساعدتنابقيتاليالمنجزاتوفرةوإن

4طالذالمكانفيأوليمبيافيعليهعثرالذكط((هيرميس"ممثالأنُّعلىطويلةولمدة

إلأالتمثالهذايكونألاالمحتملومن،براكسيتليسنحتمنهو"باوزانياس"حدده

الرومانيةونماذجهانسخهاف!نالأصليةالأعماللاندثارونظراَ،التقليددقيقةنسخة

وسكوباسبراكستيليس"الثلاثةالفنانينهولاءأسلوبعنلناكشفتالىهىالباقية

الرخامبنحتسكوباسولعحيث،المتميزةذواتهملناوأوض!ت"وليسيبرس

."البرونزعلىبالنحتوليسيبوس

المتوارثة،الآلهةأساطيرمنموضوعاتهمستمداَخاصبطابعبراكستيليسانفرد

سبقوهبنتبناهاالىالصورةعلىخرجأنهغر،الدشِيةالعقيدةخدمةفيفنهواضعأ

"قدمرقيقاتعارياتجميلاتوفتيات،القوامرشيقىفتيانهيئةعلىالآلهةفأبرز

والمتكىءالمسترخي"الساتير)>وتمثال،الميديةالحروبفيالأسطوريةالبطلاتإحدى

ساقهتراجعتبينمااليسرىساقهإلىمستنداَمتثنيةوقفتهنرى،شجرةجذععلى

حينفيمزمارعلىبيدهقابضاًالشجرةجذععلىالأيمنبساعدهواتكأ،اليمنى

اكزاثبدونوألقى-ايأيسرفخذهعلىمسبوقةغيروضعيةفيايأيمنذراعهتراخى

"،ديونيسوس"للإلهالتبعيةرمزمبسطةقاطعةخطوطذكطفهدحلدالأيمنكتفهعلى
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أفسحوقد،اليمنىيدهفيكانبسلاحعليهاللقضاءيتأهبوكأنهوييدو،السفلي

يستندالذكطالشجرةجذعالتكوينفييدمجكىالفنانأمامالفرصةالمصوَّرالموضوع

فتىالتمثالهذافيأبوللوويبدو.الطيعةيمثلعنصرابوصفهالأيسرالإلهساعدإليه

ورقةوالفخذينالبطنواستدارةعُصابةتضمهاتصفيفهفيالمنسقشعرهيضفى،غضأ

التمثالهذاصاغقدبراكستيليسولعل،مظهرهعلىالأنوثةمنمصحةالوحهملامحِ

أبوللوأشبهما"التمثالهذاوصففيشاربونوهجانيقول،المرأةبنموذجمتأثرا

ذاتبالقيثارةاستبدلواحين.مقالرابعالفرنخلالالاغريق.مموسيقىسوروكنونوس

العنصروهىبتذوقهاشغفواالىالألحانفتنوعت،وتراَعشرالا!لىقيثارةاوتارالسبعة

."المذكرالموسيقيالعنصروهوالإيقاععنعازفينالمونثالموسيقي

حلمأويستغرقهأسفلإلىمطرقاًبالحركةيهمكأنهأبوللوتمثالفيونلاحظ

إلىالتطلعدالًمةكانتالئفيدياستماثيلمنالعك!على،حواسهعليهكلكعذب

نظراتهارافعةَالرراءإلىبرؤوسهاتدفعكيفسنرىالىالتماثيلومن،الناثىالأفق

وانفعالاتها.أشجانهايثيرممالانقاذهاالسمراتبأربابنستنحدوكأنهاالسماءنحو

نحتقبللبراكستيليسالأولىالمحاولةيعدالذي"أرلافروديئ"ممثالوهناك

الأردافخطوخاصةالمرنةالدائريةالخطوطأننلحظحيث،كنيدوسمنأفروديت

فيتكونماأوضحالفنانحساسيةوتظهر،كنيدوسمنأفروديت.مميلادتبشر

وفي،الأنيقةالظلالوفيالهائمةالنظرةوفي،الرقيقةبشفاههالفمفي،الوحهقسمات

الحقيقةشدَّتهوقدالاغريقيالفنأنعلىهذاويدل،الرأسشعرصفتماوج

أعمالفيالتطورذلكويتجلى...الكلاسيكيالأعلىالمثلعنيبتعدبدأالانسانية

تزالماكانتالئ"آرلمنأفروديت"راسبيننوازنعندمابوضرحبراكشتليس

تنتميالى"كنيدوسمنأفروديت"رأسوبين،الكلاسيكيةفيبحذورهاتضرب

..مقالرابعالقرناسلوبإلىبحق

علىقدرتهوليدةجاءتقدالقديملمالعافيبراكستيلسشهرةأنفيشكولا

جابيس"منديانا))تمثالمثلمتدثرةأوعاريةكانتسراءالمرأةحسمتشكيل

والوضعياتللاْشكالالفنانإدراكعمقيعكسالذي"وبربنيسترومابينالواقفة
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كتفهاعلىعباءتهاتشبكوهىدياناالالهةحركةفيلهافريداَنمرذحأنجدالىالأنثوية

،العادةجرتكماالقدمينيلاس!أندونالأيسركتفهاعنقميصهاوتسدالالأيمن

الطليقة-الحركةحريةللسيقانليتيحالقصيرةالأمازوناتثيابغرارعلىوتقف

صنعهايامهأواخرفيلبراكستيليساصلمننسخةالتمثالهذاأنالآنحتىوالراحح

أثينا.أكروبولعلى"براورونيا"أرتميسمعبدأجلمن

علىلينعك!تعداهف!نهعميقأعصرهفيالفنفيبراكستيليستأثركانوإذا

خيوسمنالشابةالالهةفرأس،لاحقةيأحيالوالصغرىالكبرىالأعمالمنكثير

بالأسلوبيعرفلماطبقأالمصممةالفنيةالأعمالمنوالعديد،بوسطنفيالمحفوظ

براكستيليس.الفنانأعمالمنمباشرةمستوحاةكلهاالسكندرى

وهوويبدر،الأصلىأبوللوتمثالمنرائعةنسخة((أنزيوأبوللو«)تمثالويعد

وكأنهالشديدالتفكيرعلاماتظهرتوقداليساراتجاهفيالرأسمطأطىءيسزيح

ممسكأغارشجرةإلىالأيسر.ممرفقهيستندالأصلفيوكان،جميلةرؤيةفيمستغرق

منكانالتمثالهذاعنهنُقلالذكطالأصلأنويعتقد،ببمناهوقوسأبيسراهسهمأ

اسم"عليهيطلقالىالفريدةالشعرتصفيفةالجميلالرأسهذايميزماوأهم،البرونز

الشعرضمثمالجبينعلىقسمينإلىالسمعرقسمحيث"الكرريمبوساوالكروبيلوس

.لايُرىبشريطالرأسقمةإلىجميعه

:"سكوباس"-ب

فهو،براكستيليسعنويختلف،نفسهالرقتفيومعماريأفنانأسكوباسكان

ذلكونلمح،وتمزققلقمنعصرهيسودكانماكلبحقتمثلحماسةيتدفقأستاذ

تيجةفيآلياأثينا"معبدواحهاتمثلثاتمنالمشوهةالبقايابعضطريقعن

أعناقفوقالشكلمكعبةرؤوسأتماثيلهلبعضونرى،ب!شرافهنحتتالىبأركاديا"

مضمرةثورةعنمعبرةمتعرجةدقيقةوأفواهعميقةعيرنذاتمحدبةوحباهغليظة

السماءلىاٍالمتجهةالعيننظرةعلىظلالهاالملقيةالمائلةالحواجببروزفينحسهاكامنة

بعضهاتحركوالى،عنهاالمنقولةالنسخفيسكوباستماثيلفيالملامحهذهوكثيرة...

نرىكماوالاعياءالاسترخاءطابعالآخربعضهاعلىيغلبكما،العنيفةالانفعالات
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للغابةرمزالشحرةحذعهوالطيعةمنمستعارجديدعنصرالانتباهويسترعى

فقد،إسلوبهإلىفحسبالواقعيةإسنادالخطأومنالديرنيسيةالشعائرموطنالمقدسة

الكبار،أساتذتههدىعلىنماذحهشكلمنيحوُّركيفأيضاَيعرفبراكستيليسكان

منافروديت""يرسمكىأمامه"فرينيه"الجميلةعشيقتهأجلسقدكانوإذا

الحقيقيةالغانيةقسماتمنيعبهسىلمالتمثالانالمؤكدفمن،نمطهاعلىكنيدوس

صياغةعنيبحثكانافلاطونبتعاليمالمتأثرالفنانهذاأنويمدو،بعيدضبهغرو

ظلتروحيةمعاناةعلىانطوت"فيدياس"طرائقعنمختلفةبطرائقالمثاليالجمال

عنلاتقلواليبراكستيليسبهاحظيالىالمكانةترحعولا،طويللوقتمجهولة

لهفةتجسيدفيكذلكبراعتهإلىبلفحسبتماثيلهروعةإلىالبارثينونأستاذمكانة

"اللذة".ممذهبتاثرهأنالمرءليظنحتىالحسيةالمتعإلىالانسانيةالنفس

.أفلاطونبنظريةتأثرهيفرقبرقةمنلأريستيبوس

إليناوصلوالذيسابقأالمذكوركنيدوسمنأفروديتتمثالهرأعمالهواشهر

وفقللتطهرتستعدرشيقةوقفةفيعاريةيصررهارومانيةالالنسخمنالعديدفي

برفعاليسرىيدهاتهمبينمامنهاالعفةموضعاليمنىيدهاوتخفىالسائدةال!وس

فيالتمثالهذاأمَيموقد...حوارهاإلىبديعةنباتيةزخارفذاتجرةفوقمنغلالة

تماثيلانبالذكروالجدير،الأربعةحوانبهمنرؤيتهيتسنىبحيثمكشوفمعبد

لهنجدقلماإذكنيدوسمنأفروديتقبلالنحتفينادرةكانتالعارياتالنساء

منالعارياتيستنكرونأثيناأهلكانفقدالكلاسيكىالقديمالعصرفنرنفينماذج

نألبثتماالعارياتللنساءالإدانةهذهأنغر،سيقانهنالكاشفاتاسبرطةفتيات

..مقالرابعالقرنفيانطفأت

تمثالرومانيةنسخفيوصلتوالئإليهتنسبأنيمكناليالتماثيلومن

مثالىنمرذجلخلقأنجزهماقمةيعدالذي"سرركتونوس"السحليةيراقب"أبوللو"

اليمنىالقدممنالبادىءباستدارةالماثلخطهانسياب:النادرةعاتهومن،للرجلٍ

المنكبعندومرةالخصرعندمرةاتجاههيغيّرأنبعدالأيسرالذراعطرفعندمنتهيا

علىالبشريةَالصفةإضفاءففى.مقالرابعالقرننزعةالتمثالهذاويمثل...الأيحمر

لمالعامنالمئسللةالشرروحإلىالرامزةالسحلية-ساقبالالهنشهدحيثالآلهة
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وحسدمتقاطعينبساقينواقفاًشاباًيصورالذى"العشقسقام،بوثوس"تمثالفي

وقدأعلىإلىمصًوبةهائمةونظرة،يسندهالذممماالعمودلولايهوىليكادحتىمنحني

الواسعة.شعبيتهعلىالرومانيةنسخهتعددويكشف،إوزةقدميهحوارإلىوقفت

مأساويمصيرإلىالفدريسلمهمالذينالأبطالتصريرإلىالفنانهذاوعمد

لجمالالحساسيةالمرهفالبارعسكوباسالفنانواستطاع"وهرقل،ملياجر"مثل

الغامضةالنفستطلعاتوعنوالفلقالتأزمعنالرخاميةتماثيلهفييعبرأنالشكل

وعمقالملامحتوترحيثمنينتميفمانهبوليكليتسإلىوالايقاعالبناءحيثمنالبالغة

.سكرباسأبطالسلسلةإلىبحقالنظرات

يأتيالذيالإغريقعند"النعاسإله""هيبنوس"رأسالجميلةأعمالهومن

جناحانجبينهعنينبثقعارياَيافعأشاباَ...ويصورالبشرأوحاعمخففاالأرضعلى

الأحلامقرن"ومجملانلتحليقهحفيفيُسمعلاالذممطالليللعصفوررمزانهما

.الخشايق"وزهرة

عليهاعثرفريدةورقةرهيفبحمالتتميزالجيريالححرمنلامرأةرأسوهناك

إليه.تنسبقبرصحزيرةفي((بأرسوسأفروديت".ممعبد

.مقالرابعالقرنمنالأولالنصفلطمهمةأثارثلاثةفييعملسكوباسكان"

وممة،هاليكارناسوسوضريح،إفسوسفيأرتميسومعبد،تيجةفيأثينامعبدوهى

منالمحطمةالرؤوسبعضبينهاومن،سكوباسإلىبعضهانسبالأبنيةهذهمنبقايا

لهذامصمماَكان"سكوباسأنباوزانياس"ويذكر،تيحةلمعبدالمثلثةالواحهات

الصحة.إلهةهيحياوابنتهالطبإلهأسكليبوستصورالىتماثيلهومنجزالمعبد

".مقror-377هوموزولوس"حكامهاوأشهرالصغرى؟سياكارياوفي

قبلماتولكنه،الضريحببناءلمالعافيهاليكارناسوسعاصمئهشأنرفعالذى

علىامحملحتىأيضأيتملموذلك"أرتيميزيا"وأختهزوجتهفثملت...اكتماله

السبعالدنياعحاثبمنحعلهماالروعةمنالضريحبلغوقد،الأكبرالأسكندريد

المهندسانراسهموعلى.مقالرابعالقرنفنانىصفوةإنجازهعلىونوافر...

حوانبهمنيحانبمنهمواحدكلانفردالذينوالفنانون"وبيثيوس"ساتيروس
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الجنربيالجانبوتيموثيرس،للضريحالرقىابنبنحتفيسكوباسفأخذايأربع،

الشمالي.الجانبوبرياكسيس،الغربىالجانبوليرخاريس

حيث،سكوباسشخصي!هىالضريحفنانىبينالمتصيزةالشخصيةأنغير

كماوالتجديدالبدعوراءيجرِلمانهعنإليهنسبتهايمكناليالمنحوتاتئكشف

المنتشرةالوضعياتمنمجموعةفيهانتظمتموسيقياَإيقاعأاتبعبلليرخاريسحاول

الاغريقمعاركخلالمنتقليديأنمطأمنهاواحدةكلفي"أحيا"كالمروحة

أمازونةفرقيجثوالذىالاغريقىالمحاربوضعيةإلىيعودفهو،والأمازونات

التالية،المجموعةفيابةيبعثحيثمنهاالانتهاءيتعجلأنيلبثلاولكن،متهاوية

تطلقلفارسةالبهلوانيةالجرأةمعتندمجالئسوالحطالاندفاعوضعيةإلىيرتدكما

تتصقالذىجوادهاممْدمةإلىوظهرها"السكوديين"الفرسانغرارعلىالسهم

بينالتزاوجهذالناويتيح،حركتهسرعةمعثوبهاأطواءوإنسيابشكلهاستطالة

إطارفيسكرباسلغةنرتشفانالعواطفوإثارةبين.الجرأة،والابتكارالاعتدال

دائمأ.يطبقةأنوبينبينهالملتهبمزاحهباعدمتوازن

:"ليسيبوس"-بر

منأصغركان،العصرلذوقليسيبرسيدىعلىالبطولةنزعةتألقتلقد

استخدمحينجديدمجالفيعبقريتهمارسولكنه،وسكوباسبراكستيلي!زميليه

نصيبوكان...خاصةوالأبطالالرياضيينتماثيللصبالبرونزصياغةفيمهارته

عادوقد...والبطولةالرحولةلتمثيلكلهاحياتهوهبإذضئيلاًفنهفيذلكمعالمراة

أكثرجديداَقانوناَصاغحتىوعدّلهقواعدهبوليكليتسأرسىالذيالنسبنظامإلى

قواعدجميععنوتخلى،بعدفيماالتقديرمنبكثيرحظيسابقهمنورقةكولية

العكسعلىبلمعينةرؤيةبزاويةمرتبطةشخصياتهيصوِريعدلمو،المواحهةالتماثيل

كاملقرنبعدواصلوهكذا،رؤيتهزواياجميعمنمعبراتمثالهيكونأنعلىحرص

نسباالتماثيللأبعادمبتكرأالصارمالانتفاليالأسلوبفنانوإليهاسبقهالىالأبحاث

منرومانيةنسخةفينرىوٍ،أشكالهالطالحركةلبعثوالضوءالظلمستغلأجديدة

لكىالأمامإلىذراعهيمدرياضيا"كسيدمينرسأبو"الشحميزيلالمصارعتمثاله
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يدهفي".ممفشط"التدريببعدمجسدهعلقتالىوالأرساخرالعرقال!ثحم-فييل

.اليسرى

حتىواسعةشعبيةأكسبتهالىالواقعيةالوجوهتصويرفيليسيبوسوبرع

الأكبرالاسكندرتمثالقسماتوتكشف،لهرحمياَفناناًالأكبرالإسكندراختاره

البشرمستوىعنوالتعاليالبطولةحماتالفنانإضفاءعنمنهبتكليفنحتهوالذى

نأعلىالكبيرالقائدالاسكندريحريركانالئالصورةوهى،المنتصرالملكوجهعلى

وبأسه.بقرتهأذهلهاالىالمغلوبةالشعوبتراها

عامبعدالفىعملهنشطقدليسيبوسانعلىيدلنق!ىعلىدلفىفيوعثر

عامفيسورياعاهلسلوقسللملكتمثالاًصاغأنهأخرنقشوينص،.مق037

فيلُقبحتىطويلةفنيةحياةعالققدليسمِبوسأنإلىيشر

إليهننسبأنيمكنناحيث،العحرزبالشيخ"أحاثياس"المسماةالأدبيةالمختارات

تمثالذكرتكمابينهاومن،رومانيةنسخكلفيالباقيةالتماثيلمنالكثر

.بالفاتيكانالموجرد"أبركسيومينوس"

الأكبرالاسكندرتماثيلجانبإلى،ناححأتصر-سأالأشخاصلسيبوسوصوّر

الوصفمعوجههقسماتتتفقايأنفافطسلسقراطتمثال،سلوق!الملكوتمثال

الوجهعلىأسبغأنهغير"بسيلينوس"فيهوشبههأفلاطونوصفهالذيالشرير

وتماثيلهالضخمةالفنيةبتكويناتهواشتهرعنهشاعالذىصاحبهقبحمنتهّونروحانية

حيواناته.ورسومالعملاقة

فيبالحركةالجديدالاحساسنلمسحيثالاسكندرتابوتفيفنهويتجلى

.للأشخاصالأشكالمتعددةفنيةتكوينات

خيفيسودوتوس"بينهمعن،أخرونفنانون.مقالرابعالفرنفيوبرز

نحتاكما،"كوس"جزيرةفيمذبحأزخرفااللذانبراكستيليسولدا"وتيماخوس

قاعدته.علىالعثورضمأثينا.ممسرحلإقامتهجالسألميناندرتمثالاَ

التماثيلمجموعةاحتذتهالذيالأصلىالنموذجليوخاريسإلىينسبأنهكما

جانميدس!""الص!جوارإلىزسوسنسرتصوروالى،حاليأالفاتيكانفيالموجودة
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اًنهعنهقيلالذىالتمثالصنعأنهمنو!ل!نف!همالذلكسندأ

يبدوالتمثالهذاأسلوبأنعنفضلأ،برمقمخالبهفيهفيعملالنسرإليهيجتذب

ليرخاريس.لعصرمواكباَ

كانليسيبوسشفيقليزيستراتوسإنويقال،لأفلاطونتمثالأسيلانيونونحت

بعد.فيماالكبيراثرهلهكانابتكاروهوللتماثيلحصقرالبصنعمنأول

تماثيلأهدىقدالمثاليوالانسانوالمشئَرعالإسبرطىالملكليكورجوسوإن

التعرفأمكنوقد،أثينامسرحإلىوأبيديسوسرفوكليسلأيسخولوسشخصية

التماثيل.هذهيأحدنسخةأنهعلىالفاتيكان.ممتحفالواقفسوفوكليىتمثالعلى

وقد،أثينافيضخمإنتاجاليونانيةالقبورلشواهدكانأنهأيضاَالواضحومن

مزخرفألرحأيمئلوالذي.مقالخامىالقرنأواخرمنإليناوصلالذ!طالشكلغدا

اًحماءوأحيانأالميتاسموكان،شكلاَركنيةدعاماتبهوتخفمثكحبينيعلوه

اللرحاتمنالكثيرتنفيذحرىوقد،القبورشواهدعلىعادةيسحلأسرتهأفراد

الموضوعاتوكانت،متقناَكانوبعضهاعحلعلىالقبورشواهدعلىالمحفررة

الحياةفيالعاديةالنشاطأوجهأداءوفيهادئةوضعياتفيتتحلىأشخاصاَالمطروقة

ب!يطاليا"تارنتوم"كانتأتيكاحانبوإلى...أحيانأالبطولةطابععليهاأضفىوإن

الحجربلالرخامتستخدمتكنلمأنهاغير،ايأضرحةونصبللتماثيلمهماَمركزاَ

.)12(هناكمتوفراَكانالذيالجركط

منالمصنوعةالصغيرة"التراكوتا"تماثيلحظيت.مقالرابعالقرنمن%وبد

النماذجمئاتاليونانيةالبلادمنشتىأنحاءوقدمت،واسعةبشعبيةالمشوكماالطين

منالأخيرالثلثخلال"بويوتيامقاطعةفيتاناجرا"منجاءماوافضلهااشهرها

الئالفرديةالروحالتماثيلهذهوتعكس.مقالثالثالقرنومستهل.مقالرابعالقرن

تمائيلعلىمقتصرة،النذورتماثيلأوالجليلةالآلهةتمثيلتجنبتوالىوقتذاكانتشرت

يحملنأوهدوءفييلعبن"حالساتأوواقفاتالنسوة"وخاصةالعاديننالأشخاص

عباءةفيوتسربلن"الخيتون"ارتدينوقدمغزلاأومروحةأوفاكهةأوطفلأ

9ح!له.6391 of theث!ل!+،3ءكلللا،أ!itirB(12 - Higgins, -R Greek Terracata F)
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بدبابيسبى،بالعباءةوتتصلالشصمنتقىعريضةحوافذاتمدببةبقبعةواعتمرن

وأوحيدا"المجنحإيروس"اْوالكرةيلعبطفلأوعجوزامرأةبينهنتكونوقد

أفروديت.برفقة

أتيكا،وخاصةالمشابهةالتماثيلمنالعديدقدمتأخرىمراكزممةوكانت

بهقامقدالصغيرةتاناجرامدينةفيعليهعثرالذيالوفيرالانتاجيكونأنالمحتملومن

منها.استوردأنهأوأتيكامنالمهاجرونالفنانون
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الرابعالفصل

الهلينيستيةالفرةفيالاغريقيةألاَثارا

والنحتالعمارة

الهلينيستية:العمارة4-أ-

:معبدانيوجد-بدالمط

.إفسوسمدينةفيأرتميسمعبد

أثينا.مدينةفيالأولبمىزيوسمعبد

عحائبمنهاليكارناسوسفيموزولمدفنمثلإفسوسفيأرتميسمعبديُعد

فيهوظهر،أحرققديممعبدمكانفيدينوكراشالمهندسأنشأهوقد،السبعالدنيا

الذوقسيادةمنالهلينسىالعصرخلالالاغريقيةالعمارةعلىطرأالذممطالتبدل

الشرقيةالمعابدنسبلياحتذاء،الأبعادواتساع،الرئيسيةالطويلةالأعمدةفيايأيوني

واحهتيهمنكلفيوله،مزا51وعرضهامترأ401قاعدتهطولويبلغ،الكبيرة

،عمود91ٍالجانبيتينواحهتيهمنكلوفي،إيرنيةأعمدةممانيةوالخلفيةالأمامية

الأعمدةهذهعددويبلغ،الأعمدةمنصفينعلىتستندأنهافيالأربعةأروقتهوتتميز

فيعموداَوثلاثونستةبينهايوجدكانإنه"بلين"عنهاويفول،عمود001ِكلها

عليهائظهر1؟منحوتهأسطرانيةقواعدعلىمحمولة،والخلفيةالأماميةالواجهتين

متنوعة.ميثولرحيةمشاهد

،الأعمدةمنالأولالصففيلينتهى،درجاتأربععلىإليهالصعرديمكن

منالثانىالصفيبلغ،أخرىدرحاتممانىويصعد،قصيرةمسافةيسيرثم

.العباداتقاعةتتقدماليالغرفةبابإلىليصليسيرثم،الأعمدة

-74-
http://www.al-maktabeh.com



هذافيبناؤهااكمملالىالمهمةالأوابدمنهوأثينافيالأولمىزيوسمعبدأما

انطوخوسٍ"الهلينيستيةسوريةملكبنالًهفيبدأوقد،المنشأتأروعمنفهوالعصر،

رومانيا،مهندساًأعمالمنمايحتاجهعلىبالاشرافوكلف".مق175ابيفان

بنقلفأمر"سيللا"زمنفيينتهولمالقرنونصفقرنمنأكئرتشييدهواستمر

فيبناؤهتموأخيرأ،الكابيتولمعبدبناءفيلتستخدم،روماإلىأجزائهوبعضتيجانه

وعرضها،مترأ801قاعدتهطولويبلغ"هادريان"الامبراطورزمنفيام17سنة

وهى،عمودأعشرحمسةمنهابقيعمودأ،051أعمدتهعددوكانمثرأ،52

عصرمنأنهاعلىصنعهاويدل،مترا17َمنهاكلارتفاعويبلغ،وثقيلةكورنثية

تيجانهاأنإلأ،القديمةالأبنيةفيذكرناهاالىالأعمدةكثيراَلاتشبهوهى،متأخر

النظاماستخدامفيالإغريقاقتصارعلىالنادرةالأمثلةمنوهى-،وكورنثيةجميلة

...المعبدِكهذاكبيربناءفيوحدهالكورنثى

أوراقهاصفىبأنوتختص،الحلزنةوصغيرة،قصيرةارتفاعاتهاالأعمدةوهره

في"أبوللومعبدفيالكورنثيةالتيجانشانذلكفيويثأنها،متساويتيننجيرالكررنثية

مثل،قائمةبحدودببعضهامتصلةالتواءاتمنتتألفالرأسيةطبقاتهاأنثم"ديديم

."أبيدوروسفيثولرس"البناءتيجانفيالرأسيةالطبقات

مما،كثيرأالمتقدمةالنماذجعنالهلينيستيةالدينيةالإغريقيةالأبنيةتختلفلمو

أصبحواوأنهم،تنضببدأتالمعماريينالفنانينخيالفيالالهامينابيعأنعلىيدل

فيالمستديرةالأبنيةشاعتوقد،أشكالمنالماضىلهمماتركهمثلباحتذاءيقنعون

فيلادلفيابطليموسزوجة"أرسينوه"الملكةشيدتهالذىالبناءوأشهرهاالعصرهذا

."ساموتراس"جزيرةفي

نشوءإلاالعمارهَفنفيعنهتمْدمالذيالعصرعنالهلينيسىالعصرولايميز

بها.العنايةفيوالتفننالمدنيةايأبنية

الهلينسئ:العصرليالمشهورةالمدن4-2-

:"برجامونمدينة"

ثمحربياًمعقلاًكانترئيسيةربرةحولاثينامدينةغرارعلىالمدينةهذهنمت

حكمفيالمدينةشهرهَبزغتوقد...الرئيسىلمعبدهاومقرألحكامهامقرأأصبحت
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"فيلتياريوس"الجنرالثارأنإلى،الأكبرالاسكندرجيشقواداحد"ليزماكوس"

المستقلةبرجامونمملكةوأسس.مق283عامحكامهعلىبرجامونقلعةقاثد

وغدتالرومانإلىلتنضم.مق133عامحتىوازدهرتتوسعتأنمالبثتالى

نسمةألف016سكانهاتعدادوبلغ،الرومانيةالشرقيةللمقاطعاتعاصمة

!سيافيالرومانيةالامبراطرريةفيالمدنأهموأزميرإفسوسومدينةهىو(صبحت

.الصغرئ

موقععلىيتفوقممتازجغرافي.ممومَعيتمتعالبرجاميالأكروبول!كان

حولتتألقاًخذتالىالدولةنموفينهشاًلهدورالعبولذلك،المدينةأثينا

الوقتوفي،البحرممطالأمنيضمنكافيأبُعداَإيجهبحرعنبعيدأالمكانذلك

،التجارةطريقعنالإثراءلهاأتاحمماالبحرىميناثهامنقريبةكانتنفسه

ملتقىمنتكوَّنالذىالخصيبالواديعنالمرتفعالجبلمنيكمنالدفاعوكان

إحدىمنالممتدالبحريكتنفهاالىنفسهاالمدينةحصانةعنفضلأ،ثلاثةأنهار

ماعداالأخرىنواحيهامنالانحدارالشديدةالضيقةوالوديانالعاليةوالجبالجهاتها

الجنوبيهَ.

برصفهاثرمممْراطيأالمستنيرةالصغيرةالمدينةدويلةمنالاغريقانتقلوعندما

امبراطوريةإلىثم،الأوتوقراطيةالكبيرةالملكياتدولإلىالسياسيةالوحدة

المراكزلابتعادوكان،مزدهرةحضارةإلىفشيئأشيئأحضارتهمتحولتالإسكندر،

صقيلية،بجزيرة"سراكوسة"مثلشاسعاًبُعداَبعضاًبعضهاعنالعظمىالحضارية

أثرإيجهلبحرالشرقىالساحلعلىالصغرىآسياومدن،النيلبواديوالاسكندرية

منهاكلعلىواضفىتنوعاًوأكسبهاالعصرذلكفيالسائدةالفكريةالمذاهبعلى

الخاصة.صبغتها

للملوكالسياسيةوالحكمةالنشاطلىاٍبرجامونبلغهاالئالفريدةالمكانةوترجع

اذ!نتحالفإلىبروماالصاعدةالرومانيةبالقوةالمبكراعزافهمأدىالذينالأ!ا!ن

هلينيستيةإغريقيةلحضارةمهماًمركزأبرجامونكانتوهكذا،المدين!لهذهكبيرنفع

باتجاهاليونانيةالتقاليدعبرتهاالىالأساسيةالجسورأحدكانتكما،متألقة

الرومانية.الأمبراطورية
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تخطيطيصممبأن"هيبوداموس"إلىعهدقدبريكليسأنأرسطوويذكر

بعضهامعالشوارعفيهتتقاطعالمتعامدالمسفطذيأثيناميناء"لبيريه"سكىحي

هذاشاعالهلينسيتيةالفزةخلالللمدنالسريعالنموومع،قائمةزواياعلىبعضاَ

عامنحورومانىالمعسكرتصميم"يوليبوس"المورخووصف...التخططمنالطراز

الطرقتخططكانبينما،متساويةجوانبأربعةذوكان":بقرله.ماق05

هذاتخططأننستنتجيجعلناالذيالأمر."المدنتخططعنمقتبسأالعامونظامها

.عهدهفيالإغريقيةالمدنتخطيطعنمأخوذاَكانالمعسكر

مراعياًاختلافالمسطحةغيرالأرضبتضاريسيعبألمالهلينسىوالمعماري

المتعامدالنوعمنمسبقأهندسياًتخططاًيُعدكانبل،الطرقتخطيطفيالمناسيب

بريين""مدينةفِىالطرقفنرى...المناسيبلاختلافاعتباردونالموقععلىيطقه

متقاطعةوالجنوبالشمالباتجاهتجريبرجامونمدينةعنكثيرأتبعدلمالىايأناضولية

مربعاتإلىتقسيمهاأمكنوهكذا،والغربالشرقباتجاهمتجهةأخرىطرقمع

علىحرفاتطيقأالشبكىالتخطيطهذامثلتطبيقدىاولقد،المنازلفوقهاتقام

الارتقاءعسيرةالتلمنحدراتجاهفيالئالشرارعبعضغدتأنبرينمدينةمرقع

.الانحدارشدةمنليسهلبدرجتزودلمما

يكتمللمالقديمةبرجامونلمدينةالسكىالحىعنالتنقيبأنمنالرغموعلى

برينن،مدينةمنوالعلىسارقدتخطيطهبأنلنايوحي6ثارهمناكتشفماانإلابعد

عنلد.-كان"الثاْأيومينيس"حاكمهاشيدهالذيالهائلالجدارإنحتى

-كاْالمجاورةالجبليةالينابيعمنالمياه!ْ-كان،اأ!د!ا

.عقودعلىالقائمةالرومانيةالمياهقناطرظهورهافيسبقتالسكانلا!شهلاك

معقود!ضخمةبوابةمنالجنوبفيبرجامونينةالرئيسىالمدخلويتكون

ماحساساًموقعاَالبوابةهذهوتشغل،بالتريجليفاتمحلىإفريزذومثلثحبينيتوجها

المتبعالنظاموفقعلىالفراغفيمنسقةالمختلفةالمبانىانيجدحتىيدخلهالزائريكاد

حركةكانت..منتظمزاويإيقاعفيوالفراغاتالمبانيتنسيقبخصوصأثينافي

عنتتوس!بهلترفيهميدانإلىتؤديمقببةمداخلخلالمنتتفرغالقرافل

يعجأالذيا!برالسوق/نحوالمتواضعةالمساكنيحوارالطريقبرلأيمتدالمسافرين
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الحوانيتصتضمالىالمبانىبجوارالطريقيمضىثم،نوعكلمنالجوالينالباعةبنشاط

مربعةساحةشكلعلىالسوقهذابىحيمدوالمنسوجاتوالطوبالفخارومصانع

غرفه!كانتطابقينمنالمؤلفة"ستوا"أروقةجوانبثلالةمنبهتحيطمكشوفة

كحوانيت.تستعمل

الفزةوأثناءالرابعالقرنخلالبانفساحهاتتميزالىالأروقةانتشرتوقد!

أتالوس"حوانيتوتعد،طابقنِنمبنكثيرةجوانببرجامرنفيوشيدت،الهلنيستية

وتركزتة03الأبنيةتلكعليهلماحيانموذحاً،حديثاًبناؤهاأعيدالىبأثينا"الثاني

وكانت،لأ**المدشةعلىمطلةالرثيسيةالطرقعنبعيدأفوقهاالفخمةالسكنبيوت

وبالمنظرالكبرىالمد-ْنافورةباحتضانتزهرالأكروبولسفحعندأخرىساحةممة

كله.بالمكانيحيطالذىالرائع

علىتشرفشاهقةقلعةوهو،مزأثلاممائة.ممقداربرحامونأكروبولويرتفع

هضابعدةالتلسفحوعلىوأشهرهااليونانيالعالمفيالحصونأبرزمنتُعد،الموقع

شهرتهاالمدينةعلىخلعتمبانفوقهاشُيدتساندةحدرانتدعمهامتعاقبةمحمطحة

سكانتوصلالطبيعيةالأرضلتضاريسبارعوباستخدام.."الثانيةأثينا"بأنها

منفصلةفرديةوحداتليستعاليأشأنأبلغتلمبانممتازةمواقعاختيارإلىبرجامون

عدةمبانشُيدتوقد،والساحاتوالمنحدراتبالطرقومرتبطمتناسقككلبل

وساحاتوالمعابدالرياضةملاعبمنوغرهاالجمنيزيوم"مثلمختلفةمناسيبعلى

كلههذاعلىويشرف"والغاباتئلالخطجانبإلىالعامةوالميادينالاجتماعات

والحدائقالسلعومخازنالصناعةودوروالثكناتالمراقبةأبراجبهتحيطالملكىالقصر

لممارسةبرجامونسكانمايحتاجهكلواحدموقعفياحتمعوهكذا،الفسيحة

ألهتهم.وعبادةأنفسهمعنوالترفيهأعمالهم

يدسوتها،ساحاتعدةأقيمتالمسطحةالثلاثالسفلىالهضابوفوق!!

والمبانىالحوانيتبهاتحيطمكشوفةالساحاتوهذهبرحامونأكروبولفوقالانسان

منلمحموعةمنهاواحدكلخصص"جمنيزيوم"ملاعبثلاثةمنهاكليضمالى

وتشمل،الرياضيةالألعابومتطلباتبالحماماتوجُهز،متقاربةأعمارمناللاعبين

وإذا..للسباقوميداناَالقوىلألعابوساحةللصبيةملعبأالمكشوفةالفسيحةأفنيتها
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وقاع!)والاطلاعللدراسةفصولأضمفقدللمدينةثقافيأمركزأالجمنيزيرمكان

تماثيلعلىجرتالىالتنقيباتخلالمنعثرالجمنيزيوممنأنحاءوفي،للمحاضرات

الأبطالتماثيلعلمِهاانتصبتالرخاممنركائزوعلى،رياضيةوضعياتفيلفتية

حاميغاأسكاليبيوسإبنةوهيجيا،الطبوإلهأبوللوابنأسكليبيوسمثلالأسطورين

كننربماالرياضةأربابلأحدمكرسصغيرمعبدمنهمقربةوعلى،الشباب

.للقوةالأسطرريالنموذجلهرقلأوالاَلهةرسرل"لهيرمبيس"

ثر

والعطايا،للنذورومذابح"نيكى"النصرربةتماثيلأيضاامحمشفتوقد

اًوالأوليمبيةالمبارياتفيالسبققصبأحرزواالذينالبارزينالرياضةأبطالوأحماء

الهلينسنلغالرياضيةالساحاتهذهوتعد،الأخرىاليونانيةالمراكزمنغيرهافي
بعد.فيماظهرتالئالرومانيةللحمالمتالأصليةالنماذج

العامةالسوقإلىيهبط"منحدر"ممةالجمنيزيرم1فوقالتلسفحامتدادوعلى!لا

المستخدمةالأروقةبهتحيطالذيالمفتوحالرحبالميدانحيث"الأجورة"للمدينة

والمنسوجاتِ،.الفخاريةالأوانىمثلالسلعيعفىلتجارةالاحتماعاقمسوقألعقد

منتبدأدائرةنصحفمكرَّنةالربوةقمةحولتتجمعالأخرىالثلاثالهضابأما

الفمةفوقالشماليةبالهضبةوتنتهى،شامخأفىيوسمذبحينتصبحيث،الجنوب

-.العظيمةبرجامونومكتبةالمقدسأثيناالربهَ.كلعبدمرورا،الملكىالقصرحيث

المطلالجبلغربيالانحدارالشديدالهلاليالتجريففيمسر!برجامونوشيد

النموذجمنتصفأسفلفيالظاهرة"البروبيلاي"البوابةخلالومن،البحرعلى

بالرخامالمرصوفةالمستويةالفسيحةالساحةباتجاه،ليسارإلىيدخلونالمواطنونكان

الحكملفترةالفنيةالانجازاتدرَّةوهوزيوسللإلهالعطمالمذبحإلىوالمودية

ومعبدوالبارئينونالمعلقةبابلوحدائقالجيزةأهراماتيشاركوالذي((الأيومينيسية"

فيرودسوعملالتىهاليكارناموسوضريحالاسكندريةومنارةإفسوسفيأرمميىَ

السبع.القديملمالعاعجائبمنكونه

نحويرتفعالذيالتاليالمنسوبإلىالدرجاتعبرالوصولالسهلمنوِكان

رشيقمعبدوهو،برجامونمدينةحاميةبولياسأثينامعبدحيثالمذبحفوقمزا24

وعشرة،طرفكلفيدوريةأعمدةستةيحتوي،تكوينهفيبسيطالأعمدةسداسى
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المنحوتاتمنعاريةميتوباتبهتريجليفاتذوإفريزفوقهاويمتد،جانبكلفي

قدمهاالىالحربوغنائمالتذكاريةالنصبالفناءفيونقوم،منحوتانمثلثانوجبينان

يرحعكما،الغاليينعلىلانتصاراتهتخليدأأيومنيسوالد"الأولأتالوس"الملك

وذ:الأول:طابقينمنالبناءهذاويتكرن...الأكبرالإسكندرزمنإلىالمعبدتاريخ

وكان،مزأ3بارتفاعأيونيةاعمدةذووالثانى،أمتارطسةبارتفاعدوريةأعمدة

برحامونلمكتبةواجهة.كلثابةوالساحةللمعبدكإطاروظيفتهعنفضلاَالرواقهذا

يحتفظكانقاعاتأربعالمكتبةهذهمنالثانىالطابقويضم،خلفهتقعالىالعظيمة

.(اr)المقتنياتبأممنفيها

رفوفهاوفوق،والحكمةوالفكرالعقلربةأثيناللإلهةمتاحمأالمكاناختيرومْد

القديمةالمخطوطاتصفحاتاستقرتالآنحتىموجودأبعضهالايزالالىالحجرية

تاريخياَبرجامونمكتبةوتزهو،الأتالملوكعهدفيالآلافبعضراتقدزَتالى

فيظهرتامكتبتينأعظمتعدانإذالاسكندريةمكتبةمكانةتضاهيتكادالئ.ممكانتها

ء....القديمالعالم

نأبعد"كليوباترا"هد!يمإلىبرجامونمكتبة"أنطونيومارك"قدموقد

قيصر.يوليوسصدالثورةخلالالاسكندريةمجلداتمنالأكبرالجزءاحترق

العجرلجيصالماشيةإعدادهىالمدينةفيالأساسيةالصناعاتإحدى*وكانت

منهااشتقتالى"برجمينا"المعدةالجلودهذهعلىالرومانفأطلق،فرقه!للكتابة

اكنشافقبلالكتابةفياستخدمالذيالرقيقا!لجلدأالرقأي"برثهان"!مة .--!
تلأدوAامرادفالرئيسيةمنتجاتهاواسمذاتهاالمدينةاسمكانوهكذا...الورق

منالبردىورقبينوقتذاكوالعلميةالتجاريةالمنافسةوطيسحميولذلك،الكتابة

للبرثهانالغلبةوكُتبت،برجامرنمنبالكتابةالخاصالرقيقالماشيةوجلدالإسكندرية

السريع.العطبعراملولمقارمتهلصلابته

الذيالمسرحيمْعالغربيةالجهةمنأثيناالربةساحةأسفلفسيحةهضبةوعلى

داثريةأوركسزاويضم،.ماق07عامنحو"الثانيأيومينيس"الملكعهدفيشيد

(Claire, P: EL Mundo Helenistico, Barcelona, .8491.991-591.PP\( r
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والرقص،الغناءملهم"د!ونيسوس"للإلهكُرسصفكلمذبحمنتصفهفيينتصب

دائرية،نصفأقواسشكلعلىالتللطصعوداَمزأ3616نحوالمدرحاتوارتفعت

البالغالحجريةالمقاعدصفوفوكانت،القديمالعالملطمسرحبلغهارتفاعأعلىوهو

كان"الأوديتوريوم"ومن،متفرجألافعشرةلنحوشحوسبعينممانيةعددها

"البروسينيوم"نحرمتطلعينالأوركسزاعلىالمدرحاتمنيشرفونالمشاهدون

أمامهاءالتمثيليجرممطمعبدواجهةأوأعمدةذيرواقهيئةعلىمستطلةمنصةوهى

المسرحية،بأحدأثالمرتبطونالآلهةسطحهافوقيظهربينما،المسرحيالمنظروكأنها

ثمالعروضايامتنصبالخشبمنمصنوعةالهلينسىالعصرفيالمسرحمنصةوكانت

الممثلينأصواتتعكسوكانت،نجهلهامازلنالأسبابذلكبعدالمكانمنتُرفع

مياهيرواأنمدرجاتهمارتفاعلهميتيحالذينالمشاهدينأذانفيوضوحهافيتضاعف

جزيرةشبهشطأنورائهاوفيماوالنجومالقمرأضواءبانعكاساتالمتلألثةإيحهبحر

!.اليونان

مبانىمنالأساسيةالمجموعاتالأعلىإلىالأوركسزامنالمرءويرى

فيوالمكتبة،أثيناومعبد،اليمينإلىالأكبرالمذبح،كالمروحةالمنتشرةالأكروبول

الأتالملرككانوكما،اليسارإلىالهضبةعلىالملكىالقصروتحصينات،الوسط

الهرمقمةعلىيتربعونكانواكذلكويتصدرونهامدنهمحياةعلىيسيطرون

علىمضرفين،العاصمةفيموقعأعلىطلكيمقرهميتوج،لمملكتهمالاحتماعي

اللازمالمعدنفتوفرانوالنحاسالفضةتأتىالش!ليةالجبالفمبئ،منهاالأكبرالجزء

توالتنفسهاالمنطقةومن،الجندمرتباتوا!فعالتجارةشأنلرفعالعملةلسك

تلكومن،وتماثيلهملأبنيتهموالرخام،السفنلبنا؟والخشبالقارمنالإمدادات

الفسيحةوالسهرلالخصبةالوديانفتروكمامنحدراتهاعلىصغيرةأنهارتنسابالجبال

إيجه.بحرمياهنحوطريقهافيماضية

الحدائقوسطمتناثرةصغيرةمبانىالأمرواقعفيكانالملكىالقصرمقرأما

الملوكعندالمأثورةبالثروةقيستإذانكنلمالحقوفِى،الملوكتغرمعالتغيريلحقها

واشتملتالممتازةبوبىمساكنبعضفخامتهاتتجاوزلامتواضعمقرسوىالأتاليين

ذاتوأفنيةأعمدةتتصدرهاقاعاتإلىتؤديمعيشةغرفعلىالقصرمجموعة
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وبيت،الملكىالحرسوثكنات،الحاكمةالأسرلمعبوداتمخصصةوغرف،بوابات

الهلنيستننالمعماريننتقيّدمنالرغموعلى،والأسلحةوالحبوبللمؤنومخازنمال

على!عملوهاالىالابتكاراتفيتألقواانهمإلاالمعابدتشييدعندالعريقةبالتقاليد

ادخلتحيث،الملكيالقصرفيمثلأالتعديلاتبعضادخلتفقد،الدنيويةالمباني

المدينةفيوالتنقيبالحفرأعمالعنهاكشفتممااليونانىالبناءنظامأسسعلى

باسمالمعروفالبناتءعلى*خروحأممةأنعلىقويةادلةتمثلوهىوحولها

المدينةهذهفيسبيلهاتخذالعهدلهذاالسابقةالفترةفيسادالذكط((والعتباتالحمود"

.العقودذاتالمدينةبواباتفيأمثلةوظهرتالهلينستية

هذهتبينالثانىأيومينسعهدإلىتاريخهايرحعالىالأرضتحتالمقابروفي

والقبر"العقد>>باسمالمعروفالبناءنظامأنالشكإليهيطرقلاجلاءفيالاَه!ار

والحضاريةالمعماريةالناحيةسمجهبرحامونمدينةتكونوبذلك،ومطبقأمعروفأكان

،-ا!ور!يإ!ىهـارويانى.العمرشزتىبينتصلفنيةحلقة

أخذِتوإنالمعابدبناءفيالئقليديةبأشكالهاالسائدةالعمارةظلتوعموماً

ورشاقةِ،طرلأواكثررفيعةالأعمدةوأصبحت،والزخرفةالرقةمنالمزيدنحوتتجه

مظهروكان...والتحفظالوقارعليهايغلبلذاتهاوالزخرفةالتربتنحوالنزوعوبدأ

الشائعينوالجلالالبساطةطابععلىواضحأخروجأالهلينستيةالحياةصبغالذيالأبهة

لاشباعالمبانيوارتفعت،العظمةمحلالتعافيوحلالصارم.مقالخاس!القرنفي

واتجه،السابقةللفترةالمميزةالمجردةالمثاليةوتنحت،التماثيلونحتت،الملوكغرور

برحامونلمدينةالباهرةالصورةكانتالنمطهذاوعلى،الراحدالفردتأليهإلىالناس

منبألافتزخرالإغريقىلمالعامدناجملمنواحدة،الثانىأيومينسعهدفي

وأبطالبالفلاسفةوتعجّ،القيمةوالكتبالمصورةوالجدرانالمنحوتةوالنقويقالتماثيل

نأبعدالرخاءملوهاحياةيحيون،المهرةوالصناعوالأدباءوالعلماءوالكئابالرياضة

الاجتماعيةالحياةتضافرتوهكذا..الحياة.ممباهجوال!رالمتعلاقتناصحياتهموهبوا

وجمهورالفنانينجمهوربينيربط.كلاالمدينةفيالثقافةبثعلىالدينيةوالعقيدة

عنها..ممعزليعي!ىولاالحياةفيالفنفيندمجالمتذوقين

الذي"ايأسكلبيون"برجامرنمدينةإلىالمؤد!الجبلأسفلعندوشيد
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إلهأسكلبيوسإلىالمهداةالمبانىمنعدداَيضمالذىالاستشفاءمركزإلىشهرتهترجع

وقد،باليونانابيداوروسفيللأسكولابيامثيلاَويعدبتطورهالهتدينوالذممطالطب

."المكانهذاإلىالموتدخوليُحرمالآلهةباسم"تقولبوابتهعلىلافتةوضعت

اتبعهاالىالطيعىالعلاجطرائقعنكتاباتهفيأريستيديىالخطيبويقول

المرضىكانإذ،الآنحتىتستخدمبرحتماوالىبرجامونالصحيالمركز

وحضور،والبحرالشمسوحمامات،الأحلاموتحليلالايحاءطريقعنيعالجون

أسبابوتوفير،متنوعةأعضابمنالمستخلصةالعقاقيروتناولالمسرحيةالحفلات

الترفيه.

الطقرسفيهتؤدىشخصوحمسمائةفألالأربعةيت!معالأسكلبيونومسرح

منهااثنان"ثلاثحماماتممةوكان،الموسيقىبوساطةفيهالمرضىيعابمكماالدينية

."الطنيةللحماماتوالثالثمائيان

.دالمحتويةدلمياْو!نت"نيةيخلىصصلحقبةالمقدت!ىىلمنبعان!مالمرو!!لاإلى

احلاحالدلىأعلىالمرصى

ذاتهفيالاستحمامويُعد،المرضأثارمنالتخفيفعلىوتعينهاأحسامهم5-فتغمر

إلىلدْلأنه،العلاجبسلامةالمريضاممانمُحركأالشفاءيقمهمةخطوة

يبدأحتىالشفاءإلهإلىبالدعاءيتوجهدما.،للماءمصدرأيتبينفلاالحمام

لدعاثه.الالهاستحابوكأنماالمرمرمنمنبثقأوهنحالانسيابلطالء

موقعهافيحرتحيث"بريننمدينة"العصرهذافياليونانيةالمدنومن/أهم

ظهرتأننتائجهامنوكان،وشرادر،فيغاندالألمانيانبهاقامواسعةحفريات

نأوتبين،ببعضهااتصالهاكيفيةتوضحتكما،المختلفةوأحياثهاتخطيطاتهاتفاصيل

السكانأنويمظهر،نسمةألافحمسةأوألافأربعةعلىيزيدونيكونرالمسكانها

1،"المياندر"سه!إنهرفييسكنونكانوا،فيهابنيت،لىالمنطفةفيالقاطنينالأوائل

للانتقال.مقالرابعإلقرنمنتصفنحوفاضطروادائماَمجراهيغركانالنهرهذاأنغر

عيىتهيمنالىالمرتفعةوالأراضيالتلالمنسلسلةعلىوالإقامة،الجنوبإلى

للشرار!!صعمصمة،تصلحولا،متعددةتضاريسذاتالجديدةالمنطفةوهذه،السهل

-83-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رقعةشكلعلىشرارعهاينشئانالجديدةالمدينةمهندس!استطاعذلكومع

فيماومتوازيةلانيةالغربإلىالشرقمنمنهاتتجهالىالعدديجعلوأن،الشطرنج

شكلعلىجعلتفقدالجنوبيةالشماليةالشوارعأما،بعضهافوقومتعاليةبينها

الغربية-الشرقيةالأولىالأربعةالشوارعبينشُق،فيهارئيسيأشارعأماعداالأدراج

.شديدأانحدارهيكونأندون

...الشوارعهذهكلعلىويضرفالجبلأعلىفيفهوالمدينةأكروبولأما

تكنلمالسيرحركةانالشكلهذاعلىجعلهاإلىالمهندسدعاالذكطالسببويعود

ذاتتكنلمالجهةهذهفيالتجاريةالمبادلاتوأن،والجنوبالشمالبينشديدة

كانتالمدينةأنكماالشرقيةالجهةمنالمدينةإلىتأتىكانتالفوافلإنإذ،أهمية

.المصادرأكدتهماوهو،الغربيةالجهةمنبالبحرمتصلة

:"لإسكندريةا"

إلىالهلنيستيينالملوكدفعممامزدهرةحضارةالاغريقيةالحظرةكانتلفد

الاغريقية،الاستيطانمراكزمنممكنعددلهلأكبرينشئواوانوعضداَسنداَحعلها

ناحيةمنفهى،حيويةأهدافعدةتحقيقالمرَاكزهذهكلإنشاءشأنمنكانفقد

أعوانهمتُمكّنالىالبيئةتهيئأخرىناحيةومن،هللينيأطابعاًدولتهمتعطى

وألواننصماطهموحوهممارسةومن،بهاوالنهوضالإمبراطوريةحكممنالرئيسيين

الشرقية،المجتمعاتفيالذوبانغائلةمنتحميهمنفسهالوقتوفي،ألفوهاالىالحياة

الإكريقيةللحضارةإشعاعمراكزالاكريفيةالاستيطانمراكزتكونثالثةناحيةومن

الاغريقيةالحضارةوتصبح،الاغريمْيةبالصبغةالمحليينالأهاليمنكبرعددبصبغتقوم

الهلينيستية،الممالكاحتوتهاالئالمتعددةالعناصربينوالتماسكللرحدةعاملأ

الشرقيةالحضارةتأثكلولكنالشاسعةالحملوقيةالاميراطوريةاراضيخاصةوبصورة

.البناءمجالفيوخاصةوواضحاعليهمقوياَكان

أعمالهم،سهرومصرفيالعمرانيةالمنشأتمنكبيرعددبتشييدالبطالمةقام

طريقعنالأحمروالبحرالنيلبين"الأولداريرس"انشأهاالىالقناةح

صالحةتجاورهاالئايأراضيلجعل"قارون"بجرةوتجفيف،الشرقيةات10
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وحق!ءاقي،منتظمةعظطاتعلىهناكالقرىمنعددوإقام!،للزراعة

أهمأنيخر"الأحمراِوالبحركوتبوس"بينالطريقعلىالحصونمنعددوتشييد

وأطلقالمقدونيالاسكندربدأهاالىالإسكندريةمدينةبناءإممامبهاقامواالىالأعمال

تدعىقديمةقريةوكانت.كلصرمرورهاثناء.مق331عامبناءهاوقرر،احمهعليها

حتىالجديدةالمدينةتلبثلمو،مريوطوبحيرة،المتوسطالبحربين"هاكوتسر"

وأصبح،لحرونعدةقبل"بابل"مدينةشهرتهالطوئعادلشهرةذاتأصبحت

سنةنحرالهيلنسىلمالعافيمدينةأكبروكدت،الجديدةالمدنإنشاءفييحتذىمخططها

.)14(أوغسطسعصرفينسمةالمليونسكانهاعددوبلغ،.مق002

هركلهلمالعاوان،الدنياهىالاسكندريةأنالقدكةالنصرصأحديذكر

"كالليكلسن"ويتحدثلها...بالنسبةقرىإلاهيماالمدنبقيةوأن،لهاتابعةأرض

عهدفيشوارعهاتخزقكانتالىالأعيادومواكب،العظيمةاتهاjil-Iغناهاعن

الثاني.بطليموس

شوارعها،انتظامعن"اسزابون"والجغرافيالاغريقىالمؤرخويتحدث

ويبلغ،خر6إلىطرفمنيقطعهاالذى"كانوب"شارععنولاسيماواتساعها

كم507يبلغكانطولهإنالشارعهذاعن((ديردور"ويروكما...اقدم..عرضه

عليه،ديةعموٍشوارعوتقطعه،بالأروقةمحاطاَكانوإنه"الآنمنظمشارع"وهو

منكبيراًعدداوتحوي،تقريباَاكم6طولهايبلغضخمةبأسوارمحاطةكانتوقد

جزيرةمنوكانخططهاالذكطدينوكراتسالمهندسأما...الضخمةوالأبنيةالمعابد

أرادأنهإليهينسبحيث،العظيمةالأعمالبتنفيذومغرم،عبقريةذوفهورودوس

.ا!بلينحتأن

جبلكتلةفيهائلأJتمثالهينحتانالاسكندرعلىالمهندسهذاعرضوقد

ماؤهاينحدركأساًالأخرىوبيده،مدينةالواحدةبيدهممسكوهوويمثله،الآتوس

الىوكثرتهاالعمرانيةالجهودعظمةعلىتدلإنماالنصوصهذهوكل،البحرفي

العصر.ذلكفيالمدنمنوغرهاالاسكندريةإنشاءفيبذلت

.1-1777هعى-الالىالمرحع-سلم-الحقعدعادل(1)4
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محمود)«بهاقامالىالحفرياتقبلشىءيعرفلمالاسكندريةتخطيطاتوعن

وتبين،المنتظمالتخططذاتالقديمةالمدينةأظهرتوالى"أنم886عامالفلكىبك

شوارعمعقاثمةبزواياوتتقاطعالغربإلىالشرقمنتتجه،شوارعسبعةفيها

.الجنوبإلىالشمالمنوتتجه،شارعأثلاثونعددهاعليهاعموديةأخرى

الباحثإليهاترصلاليالعلميةالنتائجهذهالأوربيينالعلماءبعضانتقدوقد

الشرارععددفيالأخطاءبعضمنفيهاوردمماالرغمعلىصحيحةولكنها،العربى

كانوأنهشطرنجرثعةشكلعلىكانتالإسكندريةمدينةأنعلىوتدلنا،وعرضها

.الشوارعمنغيرهمامنأعرضكبيرانشارعانمركزهافييتقاطع

مرفاْوأول،كبيراًإداريامركزاَكانالقديملمالعافيالاسكندريةدورف!ن

يعينأنطلبالإسكندرأن"اريان"المؤرخويذكر،المتوسطالبحرعلىتجارى

نأالظنوأغلب..."الاَحورة"العامةوالساحةالملكيالحىشىءكلقبلفيها

نأويحتمل،والغربيالشرقىالمرفأينبينالبحرساحلعلىكانالساحةهذهموقع

الشارعينملتقىعندثانيةعامةساحةلهاجعلتددينوكراضالمهندسي!ن

الرثيسيين.

أحرفمنبحرفمنهاكلسُمىلمجوءحمسةإلىالأسكندريةاقسمتوقد

كالييقعكان"البروكيونالملو)الحىالأحياءهذهوأجمل،الأولىباءالألف

صغيرمرتفععلىالغناءالحدائقبينبنيتالىالملكيةالقصوروبحري،كانوبشارع

والمكتبةوالمسرحالمتحفويضم،مدينةقلبفيمدينةويؤلف،البحرعلىيشرف

رفاتهنقلبعد،الاسكندرإلىبطليموسبناهالذيالشهيروالمدفنالبطالمةقبورالكبرى

شارعجنربوفي،اليرنانىلمالعااطرافمنإليهاالناسيحجوكان،منفيسمن

علىتصعدمسالكهاكانتالى"بانيون"وحديقة"السيما"يوحدكانكانوب

معبديوجدكانكما،والملعب((الحالىالديككرم))تلحولحلزونيشكل

320)فيلوباتوربطليوسبناهالذ!"سرابيس"الآلهة -r Y)Yالذيالطريقعلى،.م

«)القديمةالمصريةالقريةالغربىالجنوبىالحىويضم،كربهاإلىالمدينةمركزمنيسير

معبدفيهابىوالى"ديوكليسان"عمودحالياَعليهايوجدالي"رهاكوتيس

الكبكل.سيرابيس
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سدبوساطةبالساحل"فاروس"حزيرةوصلبعدنشأفقدالمدينةمرفأأما

بينالواقعالكبرالمرفأأوالشرقيالمرفأ:همامرفأينمنويتألف،مترأ0251طوله

بناهاالىالمشهورةالمنارةأقيمتحيثفاروسمنالشرقيةوالجهةلوكياسرأس

عدتوالي.مق028سنةنحو"كفيدس"مدينةمنوهو"سوسزات"المهندس

السبع.لمالعاعحاثبمن

مناطقبعضفيوتجرىأجريتاليالتنقيباتنتائجتتبعبالامكانوليس

وعلى..حولها.الآراءوتشعبلكثرتهاالرئيسيةنقاطهاأهمتتبعحتىولاالإسكندرية

كما،صغيرمرفأوهولوكياسراسقاعدةفيالملوكمرفأوحدالإسكندريةساحل

والربةايزيسالربةومعبد"بوزايدون"الإلهمعبدمنهاشهرةأبنيةعدةتوحد

يقع"الأونوستوس"المسمىالغربيالمرفأأما،نحتلفةومصانعومخازن،بانديس

الحربية.للسفنومخصص،فاروسغربىمدخله

تحملكانتالىالسفنإليهتنتهىمريوطبحررةعلىيقعداخليمرفاوهناك

أسطولفيهويرسو،أهميةأكثركانانهويقال،النيلنهرطريقعلىالواردةالبضائع

فخمةدارةتقومكانتوهناك،كثيرةمراكبمنيتألفكانالذكماالثانيبطليموس

."عوامة"عائمةأخشابعلىالرابعبطليموسبناها

وحدتحيث،المدينةوسطتقعضخمةأبنيةفيالادارةمكاتبترجدوكانت

فقدوالعرباتالخيلسباقوساحةالملعبأما...والمحكمة،والزيوتالحبوبمخازن

بملأالمركزكطبالشارعتحيطكانتالتحاريةوالحوانيت،الشرقىالمدينةبابخارجكانا

طوابق.عدةذاتكانتالإسكندريةفيالبيوتأنكما

:"دجلةسلوقية"

وتشير،السلوقيةالإمبراطوريةمؤسسسلوقساتخذهاعاصمةأولوهى

الايرانيةالهضبةعلىسيطرتهدعمفيونجاحهمصرمنسلوقسعودةبعدأنهالمصادر

0'31ا2عامىبينبادرالفراتووادي - Yلهاواختار،الأولىعاصمتهإنشاءإلى.مق

الموقعهذايكنلمو،بابلالشرقيةالاسكندرعاصمةمنبالقربالمهمةالمواقعأحد

أطلالتوجدحيثاليوممجراهعنالفديممجراهانحرفالذكطدجلةنهرذاتعلى
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البحيرةفيالمياهوعمق،قديمأالنهركونهاطبيعيةبحصةعلىكانبل،السلوقيةالمدينة

تجاريةاهميةأكسبهاممادجلةلنهرالسفناستقبالتستيمموانئالجديدةللمدينةهيأ

1(.)ْممتازةواسزاتيحية

:"ب!رويةسلوقية"

كاسيوسجبلسفحعندإنطاكيةوغربىالعاصىنهرمصبكاليوتقع

ويذكر،السوريالساحلعلىالسويديةخليجعلىالمطل"حاليأموسىجبل"

.مق003عاممنذالمدينةبمانشاءقامسلوقسان"ومالالاسبلينيوس"المؤرخان

أقيمتمساكنهاأنعلىوأثارهاالمدين!أطلالوتدل...المنطقةتلكلطاعهوحملت

كالأالمدينةيحدكانوانه،البحرنحوتنحدرارصفةشكلعلىجبليةمنحدراتعلى

المدينةهذهأنأخرىناحيةمنفٍحجريةسلالملهاوطرقشوارعوتشقها،ضيقواد

إلىينسبالذىالشكىللنظاموفقاتخططلمأنهايعتقدالئالوحيدةكانتالسلوقية

هذامثللتطبيقالمدينةهذهيبدو!موحَفيماوذلك،هيبوداموس
!

.النظام

هذهأنالأمريكيةبرنصتونحامعةبعثةبهاقامتالئالحفرياتأعمالوتشر

...التنظيمرائعةوأنفاقبخنادقوالغزواتالفيضانأخطارضدمحصنةكانتالمدينة

انطوخ!"أقامهالذي"نيكاتوريون"معبدعنابيانوسيذكرهماوباستثناء

العامةالمبانىبفايامنالتنقيبأعمالعنهكشفتماأهمفلعل،والدهلدفن"الأول

علىوذلك،السلوقىالعصرصدرفيانشئانهيعتقددوركطمعبداساساتكانت

فيا-فىيس"يمثلصغيرتمثالعلىالأساساتهذهجدرانبينعثرتالبعثةأنأساس

المصريةالدينيةالمذاهبأدخلالذىهوالثانىسلوقسأنوعلى"أفروديتشكل

النقودعلىتظهرلمايزيسصورةلأنكبيرجدلمثارالرأيهذاأولكنالمدينةإلى

،.)68عامالرابعانطوخسعهدفيإلامرةلأولالسلوقية

:"ا!اميا"

حسب،كم06بعدعلىحماةمدينةمنالغربىالشمالفيالمدينةهذهتقع

.911ص-8191-دمثق-الاغريقيةالكلاسيكيةالآثار-مفيد-العابد1()5
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7سنةإحصاء - l!بلغتومساحتها،رجلألف171سكانهاعددكانميلاد

ثلاثةنحوبعدعلىالعاصىنهرالغربوإلىمنهابالقربيمر،هكتارأ025

قلعة>>باسموات.واْلاز.ا.-دالىخراثبهاوتعرف،كيلومزات

السلميةمن!ةمنتأتيهاأنهااضراًثبتدناةمنيشربواْسنو"المضيق

فىوخاصةالعصرذلكفيالمائيةالشبكاتأحدثعبرومساكنهااحياثهاعلىوتوزع

بعدفيماالرومانيةالفِترة

تدعىمحليةقريةقبلمنتشغلهكانتالمديتلأموقعأنالمؤرخينبعضيذكر

عسكريةمستعمرةالقديمةالبلدةمرقععلىأقامالمفدونىالإسكندروأنo(فارناكه"

بعدوذلك،المفدونيةالعاصمةاسمعلى"بيلا"دعيتالمقدونيينالمحارلينلقدامى

عامايبسوسمعركةبعدنيكاتررسلوقسأعادوقد....مق333عامايسوسمعركة

اليرمحتىاحمهاوظل،الفارسيةزوجتهباسمأفامياودعاهاالمدينةتأسيس.مق103

المدينةهذهويأهمية،الشامبلادفيالسلوقيةالدولةمؤسسيعدوسلوقس،أفاميا

جواد003فيهاسلوقسوضع،القرافلطريقعلىوالحربىالاسزاتيجىولموقعها

السببأنويبدو،والخيولللفيلةإسطبلاتفيهاوجعلفيل05و.فرس03).0و.

السهولمنالكثيروجودهوالحيواناتهذهلإقامةمركزأالمدينةهذهلجعلالرئيصى

،الحيواناتمنالكبيرذلدًالحشدإطعاميُسهلكانمماالمدينةمنبالقربوالمراعي

كبير.بشكلالماءلتوفرإضافة

الدينيةالمبانيمنعددأتضموأصبحتالبيزنطىالعهدفيالمدينةواتسعت

الراثعةالفسيفسائيةالأرضياتذاتقصورمجموعةمعالكاتدرائيةأشهرهامنوالمدنية

."تريكلينيوس"الحاكمقصراهمهاومن،الجمال

دمرتالىالفرسلغاراتأفامياتعرضتميلاديالسادسالقرنمنتصفوفي

إلىكبيربشكلأدتأصابتهاالئاللاحقةالزلازلأنكما،سكانهاوقتلتالمدينة

منها.بقيماتهدم

منالكثيروجدميلاديLrAعامسوريةإلىالجراحبنعبيدةأبىدخولوعند

المضيققلعة"الأكروبول"بحصنهاواكتفىيعمرهافلمافاميابينهاومنمهدمةالمدن

وبقى،ام601عامأنطاكيةأميرتناكريدعليهااستولىالصليبيينعهدفيأما،الحالية

-98-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المماليكعليهااستولىذلكوبعد،ام'94عامزنكيالديننورحررهاأنإلىفيها

.النسيانظلفيدخلتحتى

الفرنفيأخرىمرةظهرتأنإلى،والمؤرخينالرحالةمنالعديدزارهالقد

كومانفرانزالبلجيكيانالعالمانآثارهاعنالتنقيبفيعملوقد،عشرالتاسع

c(ا-0395عام،ومايانس i r65991عامفيعملهاالبعثةوتابعت-(IA،

جان"معهذايومناحتىالعملسوريافيوالمتاحفللاَثارالعامةالمديريةوتتابع

وبعض،والسور،الرومانيالمسرحعنالأْلريةالبعثاتكشفتحيث"بالي

الدقةتلككانتمايانسالأستاذلبعثةالكشوفأهمولعل،الفسيفسائيةاللوحات

بعضعنالكشفإلىإضافة،المدينةفيالمياهتوزيعشبكةبهااتسمتالىالمتناهية

السلوقي.للعصرعبادتهتعودالى"بلوسزيوس"الالهمعبدأركان

تعجوكانت،والاداريةوالسياسيةالعسكريةبأهميتهاأفاميااحتفظت

كم،7طولهيبلغمتينحجركطبسورالمدينةإحاطةعلىالرومانعمللذلك،بالسكان

قاثمأمنهايبقلمرئيسيةبراباتأربعالسورولهذا،الهلينسىالسورأنقاضعلىبنوه

وطريل،عظيمشارعالجنوبإلىالشمالمنالمدينةويخترق،الشماليةالبوابةإلا

،العاموالحمام،والمعابدالحوانيت"منهاكثروةعامةأبنيةجانبيهعلىوتقوم

(.(الماءوسبيل،والكنائس

شطرنج،رقعةشكلعلىكثيرةفرعيةشوارعمعالطويلالشارعويتقاطع!

الأجورةفوقأنشئالذكط((السرق"الفورومالشارعهذاعنيتفرعكما

الإشسيقيةالفزة!نيوالمسلية،الضروريةحاحاتهملقضاءالناستجمعمكان،الهلينستية

------------الهلينصت!ة--

سبتيموس"الامبراطرر)16(لعصريعودالذيالرومانىالمسرحهذافي

ويعدحمص(مدينةحاكمةدوميناحولياوزوجتهعربيأصلمن)المنحدر"سيفيروس

فسيحةوساحته،المدينةغربالمسرحويقع،لمالعافيانيةالرومالمسارحأكبرمن

القلعة.إلىمنهينظرونالمشاهدونكانحيثمتعددةطبقاتذات

.91012-3ص-الابقالمرحع-دو-روعي(1)6
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باريس"فيالشانزليزيه"شارعيضاهى،ام085طولهيبلغالرئيسىالشارع

فشارع،الطرفينعلىوالمحلاتالأرصفةمعوالعرضالطولفيتمامأيعادلهوهوحاليأ

الأعمدةبتلكعليهايزيدبلالعشرينالقرنفيالحديثةالرئيسيةالشوارعيضاهىأفاميا

علىالمرجردةالكورنثىاليونانيالطرازعلىالمزخرفةوتيجانهاارتفاعهافيالثامخة

متقابلانصفانجانبيهوعلىللعيانالظاهرالرثيسىالشارعإلىإضافة،الشارعطرفي

فيتدمرأعمدةغرارعلىشاهقةأبدانهاوبعضالأعمدةهذهولاتزال،الأعمدةمن

،الرومانعهودفيالبارزةالشخصياتبعضتماثيلتحملكانتافاريزبعضهاوسط

هناككانتللشارعإضافة،وازدهارهاأفاميابعمرانالرومانعنايةعلىيدلنامما

معه.تتعامدثانويأشارعأعشرحمسة

العامةالمديريةقبلمنمنهاالكبيرالفسمإنجازتمَّترميمعملياتالآنوتقوم

أعمدةمنعمود004عنيزيدمابناءإعادةتمحيثسرريةفيوالمتاحفللآثار

تمب،أكمامعبدلعلهمهمبناءواجهةعنفضلأ،عمود0012البالغةالرئيسيالشارع

يقصدالآنوأصبح...الشارعجافيعلىالراقعةالحوانيتمنمجمرعةبناءإعادة

الآنالزائروأصبح،مهجَررةكانتأنبعدالزاثرينمنالكثيرأفاميامدينة

هذهبعظمةويدهشالأعمدةذيالعطمشارعهافيويسيرالمدينةهذهحرليطرف

وتنوعأعمدتهاورشاقةتيجانهاوجالزخرفتهاوروعةطرازهاوجالالعمارة

أشكالها.

:"يوروبوسوراد"

فيالفراتلنهرالأيمنالشاطئعلىالسوريةالباديةشرقىثهالالمدينةهذهتقع

إلامنهايبقلموبعيدزمنمنذوهجرت،"بارابرتاميه"الاغريقدعاهامن!ة

ولا..."الفراتنهرعلىالصالحية"منهاالقريبةالقريةاسمعليهايطلق،أطلال

المؤرخينبعضيذكرهماباستثناءالاغريقيةالفزةقبليوروبوسدوراعنالكثريعرف

."دوروأودورا"تدعىقد!كلةعليةتريةموقعهاعلىيقومكانأنهمن

الكثيرمثلمثلهامدينةإلىتطورتالىالمستعمرةهذهب!نثماءبُدأقدأنهويعتقد

عليهاوأطلق،الأولسلوقسمنبتكليفوبنيت،.م00jrعامنحومثيلاتهامن
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منالعظحىالأغلبيةوكانت،سلوقسرأسمسقطلذكرىتخليدأيوروبوساسم

عاممنمنتظمةتنقيباتالمدينةفيوأجريت...السلاحفيسلوقسرفاقمنسكانها

29 A3791-الفرنصيةالأكاثرمميةمنوبعثة"بل"جامعةمنبعثةبهاقامتأ

مكتشفاتهاومعظمالهلينستيةللفزةبالنسبةضعيفةنتالًجهاوكانت،والآدابللنقويق

تأسستلدالمستعمرةأوالمدينةأنالحفرياتوبينت،والرومانيةالبارثيةللفترتينتعود

رئيسينشارعينمن،وتألفت"الشطرلجرمعهَ"المعروفالشبكيالمخططح!سب

رئيسيينشارعينمععموديأويتقاطعان،الجنوبإلىالشمالمنالمدينةيخترقان

المساكنحزرمُشكَلةضيقةجانبيةشوارعالأربعةالشوارعهذهوتقطع،أخرين

معبدشلالاِغريقيةالمعابدمنعددعنالحفرياتكشفتوقد،والحماماتوالمعابد

مسيحية.وكنيحمة،أدوبسمعبدمثلشرقيةومعابد،وارمَميمم!وأبوللرزيوس

الفديمةالمصادرفمن،الهلنيسئالعصرفيعامبشكلالمدنتخطيطعنأما

بناؤهاأعيدأوبنيتالىالهلينستيةالمدنأكثرفيالآثارعنوالتنقيبالحفرياتوأعمال

يلي:مانلاحظأنيمكننا،العصرهذافي

دمشق،ذلكمثالالقديمةالمحليةالمدنإحدىتجاورمدينةأوجديدحىء بناا-

ألعمرانيةالمواصفاتحسبحديثحىمنهماكلفيأنشئاللتينوحلب

أطلقلدرجةإغريقياًطابعاًالمدينةبوجودهوأعطىالإغريقسكنهالحديثة

عدى،!ل!
الأولوننهرعلى"ارسنوى"ار(،دمترياس"اسمدمسق

."بيرو،"اسمحلبعلىوأطلقq(بردى"

جرىمانحرعلىصغيرةمحليةمدنأوقرىقكاملةْحديثةمدنبناء--

ص-.يغوأفامياانطاكيةفىمثلأ

أنشأهاحمجلىاتخطيطعنتفصيلاًالحديثالصع!منال!دايةفيأنهويبدو
حس-

مزدهرةاليَاممتمرتالمدنتلكوخاصة،امبراطوريتهداخلسلوقسأوأ

المدنمعظمفيالحالوهذهإنشالًهابعدطريلةلفزةأو،الحاضرالعصرحتىومأهولة

لممعاعلىطرأالذيالكبيرالتغييربسببوذلك،كلهاالسلرقيةالمدنفيتكنلمإن

المتتالية.العصررخلالالمدنهذه
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فيالحديثةالحفروأعمال،حفظتهاالىالرمالتحتدورايوروبرسبقاءولكن

استنتجتاًوأشارتالىالمحدثينالباحثينودراساتالوسيطةالمصادروبعض،أفاميا

ذلكفيالسائدالمخططمعرفةعلىساعدتهاقد،اخرىمدنمنالشواهدبعض

بناءفينشاطهتابعواممنالسلوقيينوخلفالًهسكندراأنالقرائنتوحىحيث،العصر

مدنهمءمنكلتخطيطفيامى!"الشطرنجرقعة"الشبكيالنظاماتبعواقدالمدن

المنتظمالتخططاستخدامبعدمأرسطوتحذيرمنبالرغمأنهويبدوالجديدةواحيائهم

أهمها:أسبابلعدةالهلينسيالعصرفيالتخطيطهذاشاع،دفاعيةلأسباب

باحتوائهالنظروخداعوالتناظربالتناسقالمغرمالاغريقيالذوقيوافقأنه-

والأفاريز.والأروقةالأعمدة

دونالمدينةرقعةتوسيععلىيساعدمماالنظامهذاتطبيقالسهلمنأنه-

وحداتإضافةمنأكثريقتضىلاالتوسعهذالأن،العامبشكلهاإخلال

عمودياَالآخرينمعالمئقاطعالمستقيمالشارعامتدادعلىحديدةسكنية

سوقسالملك"السكانزيادةأجبرتحينماأنطاكيةفيحدثماوهذا

وقد،ورابعثالثحيإضافةعلى"الرابعانطوخ!"ثم"الثانى

الشبكىحيِّهاإلىأضيفالىدمشقمثلالهلنيستيةالمدنفيأيضأحدث

.الأنباطمنجددمهاجرينلإقامةأخرحىالجديد

واتقائهاشتاءالشمسمنالاستفادةالاتجاهاتأن!سبتحديدعلىيساعدأنه-

النظاماتباعولعل...الحرشدةمنتخففالىالرياحاستقبالمعصيفأ

النظامهذاانتشارمنذلكتبعوماالإسكهدريةمثلعالميةمدينةفيالشبكى

تنافسأوتماثلمدنبناءإلىوخلفالًهسلوقسرغبةتوجيهفيكبيرأثرله

اتبعواخاصةبصورةالسلوقيينأننرىذلكل،وعظمةجالأالاسكندرية

ولئن،بيريهسلوقيةباستثناءمستعمراتهموفيبلمدنهمكلفيالنظاماْ LA-

للنظاموفقأتخطيطهاحيثمنبعضأبعضهاعنالهلنيستيةالمدناختلفت

التالية:لمالمعاعلىثهولهاحيثمنتماثلتمعظمهاأنإلاالشبكى

داخلعسكريةقلعةالهبيستيةالمدنمعظمفييبنىكان:الأكروبولأ-

المواطنونإليهاويلجأ،الأمنعلىحفاظهفيالمدينةعنالمسؤولعليهايعتمد،السور
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المدينة،علىيشرفمرتفععلىعادةتقامالقلعةوكانت...المدينةسقوطحالةفي

وحلب.ودوراافاميامنكلفيظاهرةونجدها

فقد،الغرباءالسكانوسطانشأتقدالهلنيستيةالمدنكانت:السور2-

وقد،السلامةهذهلتأمينالسورأقيمفقد،المدينةسلامةسابقأذكرتكماتتهدد

علىأدخلتالىالتحسيناتملاحظةمعالهلنيسىالعصرفيالوسيلةهذهاتباعاستمر

فيالفضليرجعالىالحصارأجهزةفيالعطمالنقدممعيتناسببحمكلالأسوار

..."دمزيوس"الملكإلىوكذلك،الاِسكندريةمهندس"ديادس"إلىاعتمادها

هذااختلافإلىأفضىمماالسورهذاشكلفيأساسيادوراَالأرضطبيعةلعبتوقد

"دورايوروبوسفِىحماسيأ"فنجدهالهلنيستيةالمدنمنأخرىإلىمدينةمنالشكل

هذهورغم،دمشقفيومستطيلأ،برويهفيومربعأ،أفاميافيمنحرفوشبه

فيتتفقجيعأالأسرارهذهأنالواضحمنف!نهالأضلاعوعددالشكلفيالاختلافات

أسوارشأنذلكفيشأنهامستقيمةأضلاعمنتتألفهندسيةأشكالعنعبارةأنها

اكثردورافيوأحيانأسما03-ا21بينيتفاوتالسورعرضوكان"أنطاكية"

ضخمةحجريةبقطععادةيبنىالسوروكان،الأعلىفيمنهالقاعدةعندحماكة

السفلى.جزئهفيوخاصة

r-متعامدانرثيسيانشارعانالأقلعلىمدينةكلفييوجد:الشوارع

،وأعمدةأروقةمنجانبيهماعلى.مماويتميزانالرثيسيةالمدينةأبوابإلىعادةينتهيان

أهميةحسبأمتار3-9بنِنيزاوحخاصةبصررةالسلوقيةالمدنفيالشارعوعرض

ليلأ!تضيئهارةبالحبالشوارعترصفالاسكندريةمثلالمدنهذه،ثحبعضالشارع

نستبعدفلاالبطالمةعنوعظمةجالأتقللامدنهمبأنيرغبونالسلوقيونكانولما

نأوبما..."المدنمنويخرهاوبيريهدحلةسلوقية"مدنهمشوارعفيذلكوجود

زوايافيبعضمعبعضهايتقاطعالىالمتوازيةالمستقيمةشوارعهفيالشبكىالنظام

الاسموهوحزركانهاالأبنيةمنمجموعاتإلىالمدينةانقسامذلكعلىترتب،قائمة

المدنفياتجزرأَبعلاإن"سوفاحيه"ويذكر،بعدفيماعليهاالرومانأطلقهالذكما

لاوداكيةفي*57ا21وأنطاكيةفيمزأ*58ا12بلغتالرلًيسيةالسلوقية

فيمترأ4أ*..و.حلبفيمترأا*46.و.،أفاميافيمتراَها*..و.
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بعضفيمتقاربةتكونتكادالىالجزرأبعادأنذلكمننستنتج،دورايوربوس

عصرهوواحدعصرفيأنشثتقدالرئيسيةالسلوقيةالمدنأندليلأنهعلى،الأحيان

.الأولسلوفس

الاغريقية،المدنفيالأساسىالعنصرهى:"العامها!حة"الأجورة-جمر+

لطشكولا،الاغريقيةالنشاطاتنحتلفمركزكاشافقد،مدينةمنهاخلتوقلما

هذهمثللهبذاتهقائمأمستقلاًعنصرأبوصفهاالعامةالساحةيعرفلمالشرقأن

حسبيأخرىمدينةمنالأحورةمساحةاختلفت،الهلنيسيالعصرفيإلاالأهمية

ممانىدمشقفيالأجورةمساحةبلغتفقد...المدينةسكانوعددالمتوفرةالمساحة

بعضفيالعامةالساحةازدحامأنوليدو،مماندوراوفيثلاثحلبوفي...جزر

،الأجورةفيحدتهلتخفيفمساعدةأخرىمراكزالأروقةاتخاذإلىيودكطكانالمدن

ترتبحينما،أنطاكيةفيواضحةالظاهرةهذهتبدو،أخرىعامةساحةإنشاءإلىأو

مدينة"فيحدث.مماأسوةجديدةأجورةأنشأالرابعانطوخمىأنالمدينةاكنظاظعن

قبلمناًرسطوبهأوصى.ممايبدوفيماتأثرناللواتي"وبرايرسوبرحامرنملطية

لألوانإحداهاتخصص،مختلفينموقعينفيأحورتينمدينةكلاحتواءبضرورة

.للتجارةوالأخرىوالثقافيالسياسىالنشاط

،الآثارعنوالتنقيبالحفرياتاعمالنتاثجخلالمن:المنازل-5

9291بلجامعةوبعثة)'219كرمونتالأستاذبعثةقدمتهاالىالمعلوماتأوضحت

علىيفتحخارجيبابمنهمالكلمتشابهينمنزلينهناكبأنيوروبوسدورافي

غرفعدةبهتحيطخارجىفناءالدهليزجانبإلىويقعغرفتينإلىيؤدىضيقدهليز

منوقطعوبرونزفخارمنالمنزليةالأدواتبعضالمنزلينأطلالبينوجدتوقد،

للبعثةأتاحمماالنوافذلتغطيةالمستعملةالموادمنشفافنوع،والميكاالزجاج

.الفناءعلىتطلاليالفتحاتخلالمنتضاءكانتالغرفبأنالافتراض

المتوفرةالبناءموادحسبالهلنيستيةالمدنفيالمنازلأشكالتفاوتتوقد

منوالدولةالميسورينبعضذلكيمنعلمو،الماديةالسكانوحالةالمناخومستلزمات

فيجرىكمامتوفرةكيربناءموادفيهاتستخدمخاصةمنازلأوقصوربناء

-59-
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احتواثهالعدمالحريقمنهاينالانكلكنلاإنهاعنهاقيلحيث"الاسكتدرية"

فقدصعباَأمرأخاصبشكلوالرخامالأححارعلىالحصولكانولما،خف!مبيةمبانى

رقيقةبلوحاتالداخليةالجدرانإكساءوهي((%"عمليةابتكارإلىذلكادى

...المعروفةالرخامبألوانالجدرانطلاءأوالرابه!مامن

الأرضمنحانجيمتسعأكطبرحودتصمحمراقعهاتكنلمالىالمدنوفيا

بأسوارهاضاقتالىالمدنفيوكذلك"أروادوحزيرةصور"لطكما

إلىطوابقعدةبارتفاعالبيوتوتنتشرعموديأتنموكانتالإسكندريةفيكما

أعلى.

وأنخاصة،الملوكبينتنافسمحوركانتالآلهة.ممعابدالعنايةإن:بدالمط6-!

أنهوالآخروالأمر،الزمنمنطويلةمدةكألهةمدنهمفيعُبدواقدالملوكمعظم

الئللآلهةالدينيةالشعائروإقامةالعبادةحريةرعاياهملكلأباحراالهلنيستينالملوك

الملوكمنملكبناهمعبدايمظهرأولتصميموصفمنهناكولي!،يعبدونها

"نيكاتوريونمعبد"مثلبعضهابأحماءتطالعناالمصادربعضكانتوإن،الهلنيستيين

"بوتيايوسزيوس"ومعبد،والدهلدفنبيريهسلوقيةفيالأولانطوخسبناهالذي

منبج،هيرابولي!في"ارتاجاتيس"ومعبد،أنطاكيةفينفسهسلوقسشيدهالذِي

السرابيوم"«)ومعبد"اسزاترنيكى))زوجتهباسمبناءهسلوقسأعادالذي،الحِالية

زيوسومعبد،برحامونمدينةفيذكرناهالذىزيوسومعبد،الاسكندريةفيالعفيم

منوغيرهاارتميسومعبد،ملطيةمنبالقرب"أبوللو"ومعبدأثينافيالأولجي

.اليونانبلادوثهالإيطالياوجنوبصقليةفيالمعابد

عناصرمنضرورياَعنصراًالهلنيستيةالحضارةفيالمسرحأصبح:المسرح7-

المسارحكلأنالمؤسفمنولكن،الهلنيسىالعصرمدنمنمدينةكلليالحياة

على،الرومانىالعصرإلىتاريخهايعودوالبطلميةالسلوقيةالمدنمعظمفيالمكتشفة

يكادضرورياَأمرأكانوالسلوقيةالاغريقيةالمدنفيالمسرحوجودأنمنالرغم

العصرإلىيعودمسرحعلىالاَنحتىالعثوروعدمالأحورةأهميتهفييساوي

غريب.أمرالسلوقي
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كانالهلنيسىالعصرفيالمسرحتطرربأنالقضيةبهذهالمهتمونالعلماءويعتقد

الاعتقادالصعبمنأنهالباحثينبعضرأىوفي،الرومانىالعصرقبلجدأمحدودأ

وكذلك،والبطلميةالسلوقعةالمدنفيالهلنيسىالعصرمنمسارحتوحدلمبأنه

أنهمإلا؟الحجرمنتبنىأم؟الخشبمنتقامالسلوقيةالمسارحكانتهليتساءلون

بلادفيفشلهاأثبتتالإغريقيةالمسارحلأن.ا..الرأيننإأحدترجيحيستطعونلا

أولأنونعلم،الاسكندريةفيواحدمسرحعنيكشفلمأنهسيما،الاغريق

واستكمل.مق55عامفِىافتتحمسر!الذىهورومافِيحجرتاقيعمسرح

القائلالرأينرجح،المسألةهذهوالتنقيبالحفرأعمالنتاثجتحسمأنف!لى،52عام

ونستبعدالهلنيسىالعصرفيالخشبمنفعلاَتقامكانتالسلرقةالمدنمسارحبأن

علىأقيمتقدالمدنهذهفيعنهاكشفالىالحجريةالرومانيةالمسارحأنفكرة

يغرليرن-لاعادةكانواالرومانلأن،الهلنيسىالعصرإلىتعردحجريةمسارحأنجقاض

لماحدثقدذلكمنشيئأأنولوإليهويضيفوننه!فايبهِمِلِهِقديمأمسرحأ

الباحثين.عنغاب

قنواتطريقعنبالمياهالمدنتزويدطريقةمعرفةا!لالشرقالمياه!ا
تزويدكيفية.ممشكلةيحيطالذيالغموضمنالرغموعلى،-ْ-

ألقتقدالأئريةالمخلفاتوبعضالأخرىالمصادربعضف!ن،بالمياهالهلنيستيةالمدن

سوفاجيه""يذكرحيث...السلولْيةالمدنيخصفيماالمشكلةهذهعلىالضرءبعض

العذبالماءإليهاجلبقد"حلب-برويه"مدينةبانىبأن:شدادابنعننقلاَ

الفديمةأنطاكيةكتابهفي"داوني"ويذكر،المدينةمركزإلىوأوصلهضواحيهامن

لتزويدقناةبنىقدالأولسلوقسأن(المؤلف)مجهولعربينحطوطفيحاءأنه

كانتالثانىالقرنمنقناةأنعلىالنقوشأحدمنويستدلبالماء...أنطاكية

أنطرخ!أنوعلى،المدينةإلىالسيولأحدمنالمزاكمةالمياهتحويلفيتستخدم

علىيعرفلاأنهبيد،المدينةفيالرابعالحىبناءعندالقناةهذهأنشأالذيهوالرابع

حتىالسلميةبلدةمنالممتدةالمياهقناةب!نشاءقامالذىا!اكمهومنغو،إلاء.سا

الفضصاحبهوسلوقسأوالتيجونوسأوالإسكندرأنالجالًزمنكانوةنأفاميا

نادرةعمليةكانتانفرادعلىبيتلكلالمياهتوزيععمليةأنورغم...ذلكفي

7م-الكلاسيكيةالعصرر!-79-
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تاريخشواهدمنكثيراًأنإلا،أنطاكيةفيالرومانيةالفترةحتىوتأخرتالحدوث

شهدتالهلنيسىالعصرفيالمدنأنللشكمجالاًيدعلا.مماتثبتالهلنيسىالعصر

برجامرنففي،الفتحأوالانحدارطريمْىعنوصرفهاالمياهإيصالفيملحوظاتطورأ

داخلكم3نحولمسافةضخهاطريقعنبالمياهتزودالمدينةفيالتلمنطقةكانت

،الحماماتانتشرتكما،حويأضغطا18ًنحويعادلضغطتحتالمعدنمنأنابيب

العصر،مدنفيالوحيدةتكنلمبرجامونفيعنهاخبرناالىالعامةالمياهودورات

أمرأيكنلمالمستعملةالمياهمجاريتغطةيوجبكانالذىالبرحامىالقانونأنكما

اثينا.أوالمدينةهذهبهانفردت

وهر"والأماكنوالماءالهراء"عنالطبيةأبقراطرسائلمن:الأشجار-ص9

واختيارالمدنبتخططعلامتهاحيثمنالعامةالصحةقانونلممعافيوضعمؤلف

الأشجاروغرمى،للشربالمدنفيالنقي!المياهتوفرفكرةتبىقيساهمقدمواقعها

لمالفكرةهذهأنالقرائنوتوحى،الشبابروحوتجديدللرياضةالحدائقوإقامة

كانتحيثالهلنيستيةالمدنإنشاءبعدإلابهاالمعمولالحضاريةالقواعدمنتصبح

.المدنهذهمعالمأبرزمنالأشحار

الهلنيستية:الفوةليالاغريقيالنحت4-3-

إلىخلفاؤهماأنثمأهاالىوالاماراتالمقدونيوالإسكندرفيليبفتوحاتادت

ثمومن،وسرريةمصرإلىالسياسىالثقلمركزوالتقل،اليونانىالعالمنطاقترسيع

بعدالشرقيةالامبراطوريةفيالهنيستيةالحضرةتنشرحديدةفنيةتياراتظهرت

الفنمجالفيأساسيةتغيراتإلىأدىالتوسعوهذا،وتقاليدهالشرقبأهلالاحتكاك

التصميمدطالواقعيةمنالمزيدتحقيقإلىكافةالتغراتهذهواتجهتالنحتوخاصة،

.الفنانونعالجهاالىالموضوعاتحصيلةفيوالتعبيروالحركة

أنهاغيرليسيبوسالنحاتالفنانبدأهاقدالتغراتهذهمنالكثرأنرأيناوقد

متعددةمستوياتتصويرفيوتركزت،التاليينالقرنينخلالأبعدهوماإلىتطورت

نسيجإظهارفيوالافراط،الجسمهذاحركةعنبطلاقةوالتعبيرالانسانلجسم

كلهذلكوتسحيلوانفعالتهالانسانشخصيةفيالتعمقعنفضلاَ،وطياتهاالثياب
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أولفيالأيونىالتيارمنتحررهامنذكبتتهاقدالكلاسيكيةكانت،طبيعيبأسلرب

..مقالخاسالقرن

إلىتقرير"كتابهفيدقيقاَوصفاَالمرحلةهذهكازانزاكىنيكوىويصف

سلطانهاتفرضالراقعيةتكادماومكانزمانكللطيحدثكما:بقوله"جريكو

.الأفولفيالحضارةتبدأحتى

عملهمفياللامبالاةمنالفنانونانتقلوكما...اليونانفيالأمركانوهكذا

تنحواالهلنيسىالعصرفيالفنانينأنإلا،"البارثينون"فيوالإبداعالاتقانقمةإلى

انفعالاتإلىالرلْيقةالعراطففتحولتعملهمفيالاكتراثعدموبداالقمةهذهعن

المتزنة،الغريزةيضبطالذيالفنانيدفيفأسقطالانضباطتوىالفردوفقد،وحشية

الغموضإلىتوقالوجوهوغمر،الواقعيةوتدفقتالمشاعروتأجحتالعاطفةوعلت

ثوبهاأفروديتوخلعت،فقطزخارفالمخيفةالأسطوريةالرؤيةوغدت،والأسى

بدأتالبلوبونيزحروبفبعدماكراَ...أنيقأزيوسوتراءى،حواءبناتشأنشأنها

بذاته،الفرداكتفاءمبدأوانتصر،الآباءبأرفيالايمانوفقدت،النحللفياليونان

الموهبةوحلت،الثريالمواطنبلالمثاليالشابأوالإلههوالمسرحيةبطليعدلمو

بأشكالزاخراًالفنوغداالموهبةمحلحلأنالذوقلبثماولكن،العبقريةمحل

وأخذومتحضرينمترحشينبينماوالرحالالواقعيةوالمشاهدوالنساءالأطفال

العنصريةوالتبايناتالخلقيةوالتشوهاتوالشيخوخةالصبايابتمثيليتزايدالاهتمام

تعيرهاالسابقةالعصورتكنلممماوالفجورالخمرونشواتوالقنوطالغضبوملامح

اهنماما.

بل،الاغريقيالهلنيسىالعالمفيبعينهاأقاليمعلىالتقىالتطوريقتصرلمو

السفوماتر""أسلوبالتطورهذاأساليبرأسعلىويأتىأرحاثهسائرفيانتشر

لاَخر.مستوىمنالانتقالفيوالانسيابالرصينةوالتعبيراتالرقيقبالتجسيمالمتميز

منالعديدعلىالعثورضمحيثالإسكندرية.ممدينةايأسلربهذاارتبطوقد

حيويةأشدأخرأسلوبولة،تنفيذهافيالتقنيةهذهاتبعتالىالفنيةالمنحزات

وثيقةمجموعاتويصور،المختلفةالمسترياتبينواضحتباينعنيكشفونشاطأ
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أطلقبالانفعالالمشحرنةوالتعبيراتوالنشاطالحركةويسحل،بعضاًببعضهاالصلة

ملوكمنالمهداةالتماثيلفييتجلىماأكثريتجلىيأنه"برجامون"مملكةاسمعليه

.برجامونمدينة

نفسهاليونانىالوطنيمثلالذيالتقليدىالأسلوبهوثالثأسلوبوهناك

كانكذلك،العريقةوتكويناتهووضعياتهوموضوعاتهالماضىتقاليدعلىوينطوى

الطيعيةالمناظرتصويرفييتحلىبالحياةالنابضةالمشاهدتصويرنحواتجاههناك

والرعوية.

والحين،الحينبينتظهرالىالفنيةالأنماطلوصفالتصنيفاتهذهأمثالوتصلح

،الأمالوطنأووبرحامونالاسكندريةعلىحالبأىتقتصرلمالأساليبهذهولكن

أنطاكيةرودوسالصغرىأسيا"الهلنيسىالإغريقىلمالعاأرحاءكلفيظهرتبل

كمايرتحلرنكانواالفنانينلأن"إيطالياوحنوبإفريقياوئهالاليونانيةوالجزر

أطرافإلىرحلالهمبهمتنتهىوقد،ماعملبأداءيكلفونحيثإلىذكرت

عنفضلأ،القدامىالمؤرخونإليهأشارالذىالوضعوهذا،الشاسعةالامبراطورية

عليهاعثرالىالفنيةالمنجزاتفيالأساليبتشابهيوضحالآثارعلىالمنقوشةالعبارات

معينةمدارسهناكتكنفلمثمومن،الاغريقيالهلنيسىلمالعامنمختلفةأنحاءفي

الهلنيسئالاغريقيالنحتفنتطبعمتعددةاتجاهاتالأحرىبلبذاتهامناطقفيتنشأ

.عامبوحه

المتصلالتطورمنثابتخطتحديدمعهايتعذرالىالأسبابأحدهوهذاولعل

للعصورالكلاسيكيةالتقاليدأنعامبوجهالقوليمكنأنهعلى،النحتمنحزاتفي

منالأولوالنصف،.مقالرابعالقرنأواخرفيالأركانوطيدةماتزالكانتالسابقة

فيعليهعثروالذيأثيناللإلهةالضخمالبرونزكلطالتمثالذلكمثال،.مقالثالثالفرن

اليمنىيدهاعلىالأثيرطائرهاالبومةتوقفحيثالقرمىأثينا.ممنحفوهوبيريهميناء

الواقعيةالاتجاهاتظهرتحينعلى،وترسهارمحهاالأخرىبيدهاتمسكبينما

لمو،.مقالثانىالفرنمنالأولوالنصفالثالثالقرنمنالثانىالنصففيالجالى.فة

ء.ا.تنبصالتيألجاذبيةبرعْبمواصْحةفروق"تاحرا-)ئمتماثيليم!!ا/-!ع،.-،.!ا:

ة!/ِد!و،عأشيوأكثموالحركةبلحيويةالمفعمةالوضبتأصْحتإ!،ئَليهص
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والأشخاص"نيكىالنصروربةوإيروسأفروديت"وخاصةالآلهةتماثيلعن

يعانون.ممايوحىمماثيابهمتشكيلفِىالأفرادوضعياتفيونلص!،الملامحالواضحة

.هموممناليوميةحياتهمفي

مالتوقد،بديعتكوينفياريكةفوقفتاتينممثال"مررينا"إلىوينسب

الدورالنظرويلفت،أسرارمنبهلهاتهمسماإلىتنصتالصغرىعلىكبراهما

ومكاسرها.الثيابثناياتلعبهالذكط

العصرفيالفخاريةالتماثيلهذهتنتجاليالوحيدةالمدينةهذهتكنلمو

إيطالياوجنوبوصقليةوأزمروبونتوس،طرسوسفيمثيلهاعلىعثرفقدالهلنيسى،

نفسها.اليونانوفي

حتىالرومانىالعصرخلالالهلنيسىالعصرعنهاأسفراليالنماذجواستمرت

بعدالأشكالتكوينفيالتلاعبكانوإن،بينهماالتمسِزأحيانأالعسرمنأصبح

الرومانية.الفترةخلالشائعأأمرأالقوالبمنخروحها

مدرسةفزة:همافترتينعلىالبرحاميالطرازينطوكطالتاريخيةالوحهةومن

نصفتتجاوزالمدرستينبينتفصلالىالفزةتكنلموإذ،والثانيةالأولىبرحامون

...المدرستينمنكلمشروعاتفياشتركقدالفنانينبعضيكونأنالجائزفمنقرن

اختفتقدالأولىالمدرسةعهدفيالبرونزمنالمصنوعةالأصليةالنسخكانتوإذا

فقد،والرومانالهلنيستيينالفنانونبعدفيمابصنعهاقامالىالرخاميةنماذجهاوبقيت

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالألمانيةالتنقيباتحققتهاالىالباهرةالنتاثجأتاحت

الأصلية.نسخهافيالثانيةالمدرسةمنالنحتمنجزاتمنالعديدمشاهدة

اشكالمنمنهماكلتتألفالبرونزمنتحفتانالأولىالمدرسةاعمالوأهم

الآخرالانجازوخلد،المجاورةالسلوقيةالمملكةعلىأتالرسانتصاراتخلدتعدة،

أوربافيطريقهافيمااكتسحتالىالغربيةالغالقبائلعلىالعظيمأتالوسانتصار

يقنعلمو،أنقرةوحولبرحامونثهالالواقعةالمنطفةإلىوالدرنيلالبوسفررعبر

المراكزإلىالفنيةالتحفبعضفأهدى،فدسبمدينتهعلىالشهرةب!ضفاءأتالوس
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الأربعةاليونانيمةالانتصاراتيخلدمابتشسِد؟ثرهاالئأثيناوخاصةالأخرىاليونانية

الفدامىواليونانيين،العمالقةعلىالآلهةانتصاروهى:أكروبولهاعلىالعطمة

وانتصاره،الفرسعلى.مقالخاسالقرنخلالوالأثينيين،الأمازوناتعلى

فيالممعنةاليونانيةبالحضارةوثيقبرباطمملكتهربطوهكذا،الغاليينعلىهو

الصريعاتوالأمازونات،المقاتلينالعمالقةوبقايا،أثينامماثيلوتشهد،القدم

البحرشواطئامندادطولعلىعلبهاعثرالىالمحتضرينوالغاليين،المتهاوينوالفرس

المترسط.

باوزانياسإليهأشارالذىتيخيدسإيوللفنان"الأنطاكيةتيخى>>ممثالفهناك

أنطاكية،مدينةفيهاشيدتالىالفزةوهي.ق003عامبعدماإلىيعودالذى

غلامكتفعلىقدميهاإحدكطأسندتوقدصخرةعلىحالسةتيخىالتمثاليصور

منلكلالمتباينةالاتجاهاتوتضفى،العاصىنهرإلىيرمزولعلهتحتهامنسابحاًيبدو

.السكونعليهايغلبوضعيةعلىالحياةوالأطرافوالجذعوالرأسالثوبطيات

ذممطصيدامنالنائحاتالنساءتابوتيرحع.مقالثالثالقرنمنتصفوإلى

جرانبعلىنرى"باستنبولمحفوظ>>الأيونىللمعبدالمحاكىالمعمارممطالطابع

للأسى،مثيرةوضعياتفيأيونيةأعمدةبينتظهرنامرأةعشرةممانىالتابرت

نقشوهناك...مختلفةوضعياتفيأجسامهنوإن،الأخرىتشبهامرأةكلووضعية

مشاهدنقشتكماصيدمناظرالقاعدةأسفلعلىنقضحينفيالتابرتغطاءفوق

أيضا.حنائزية

".مق25.18-0صاموطراقيانيكى"المجنحةالنصرربةتمثالويعد

تجسيداَالوراءإلىفشدتهاالربةبثيابالريحعبثتوقدسفينةمقدمةعلىالمنصرب

ومذبحصاموطراقيانيكى"تمثالبينيربطوثيقثاريخىارتباطوممة،النصرلفكرة

رومامنكلخاضتهاالى.مق091عامالمعاركانتهتعندما..."برجامون

رودوسأهلفخلدبالنصر،سورياملكالثالثانطيوخسضدورودوسوبرحامون

معبدببناءنصرهذكرىأيومنيسالملكخلدكما"صاموطراقيا"فينصرهمذكرى

،زيوسمعبدبناءسبققدصاموطراقياتمثالأنالأرححوعلى،ببرحامونزيوس
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بينجديدمضمونعنيعبرانهإلازيوس.كلعبد.ممقارنتهالتمثالبساطةمنالرغموعلى

فوقيرتفعالتمثالكانإذ،شامخساركطنمطيضمهاحينالمكشوفةالأماكنتماثيل

علىتتدرجكان!والىوالمسرحوالخلرةالمعبدتشملالىالمبانيقمةفيسفينةصدر

المقدسة.الهضبةمنحدر

علىمتكمةواقفةسيدةيمثل"اللوفرمتحففي>>بارزهلنيسينقشوهناك

جدارىعمودالخلفيةوفي،العميقالتفكراوالحزنعنتعبروضعيةفيكبيرةأنية

وأمام،مسرحىديكوربأنهيوحىطياتذوسئارعليهينسدلبالحائطملتصق

زينتبينما،جانبيةوضعيةفيالمجنح"أطلس"العملاقيحملهاأرضيةكرةالس!دة

وقدعاريةفتاةذراعيهبينحاملأعابىفتىفيهيبدواختطافمشهديصوربنقشالآنية

.الهواءفيشعرهاتطاير

متحففيموجودأيضأ.مقالأولالقرنمننقشالهلنيستيةالنقوش!بينويتميز

تيساليا،فيعليهوعثر"داناي))تدعىامراة((الديسكورى"إلىأهدته،اللوفر

دانايإليهادعتهمحيثالالهيةالمائدةحولالدسكورىتجمعالغريبالنققيصور

حاملاًجواديهماأسفلفيالنصرربيطيراللذينالفارسيننحريدهارافعةتظهرالى

منضدةعلىفط،ثرمرتبةعليهالذيالمذبحفوقالمنذورالنبيذبسكبويقرم،تاحا

النصبهذاويتوجالالهيينللمدعوينوسادتانالمأدبةأريكةعلىبسطتبينما،خلفه

بهتحيطالوسطفيهليوسجذعوبدا،السسالأربعةمركبةخيولبهنحتتجبينأ

.النررهالات

الهلنيستيةالأعمالأبرزالشجرةحذعلىاٍمشدودأمارسياسالسيلينتمثالويعد

الراقعيةتلكعلىالشواهدرأول،.مقالثالثالقرنمنالثانيالنصففيالآسيوية

فيتأثيرأوأكثرهاالتاليالقرنمنتصفحتىبرجامونفيطريقهاشقتالىالمؤثرة

منافسةأرادالذيمارسياستعذيبمجموعةبينثلاثةمنواحدوالتمثال،النفس

فيينفخمارسياسكانموسيقيةمباراةأثناء،سابقأرأيناكماالقيثارةلاعبأبوللو

أما،أبوللوحضرةفيحىوهوجلدهليسلخالشجرةجذعإلىشُذَهُزمفلما،الناي

ليؤديسكينأيشحذأخذقد"سكوذيا"منعبدفهوالمجموعةفيالأشخاصثاك

الفنانمعالجةثم،نحتأالأسطورىِالعقابمشهدتمثيلوكانلميارسياسجلادأمهمته
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وقدنفسهاالمشاهدالخزفيبهمايقصدوذاكهذاكان،النكدالموضوعلهذاالهلنيصئ

النحت،فيحديدةواساليبمحاولاتعلىوضعياتهلتنوعالدراميالتكوينهذاحث

عواطفإثارةفينجحأنهعنفضلأالمشدودةمارسياسعضلاتلطنراهمامثل

تمثالالنهضةعصرفنانوتمثلماأكثروما،العنيفالأثرذىالمنظربذلكالمشاهد

مصلوبأ.المسيحالسيدصورواعندمامارسياس

المتباينةالأجناسوحوهبتشكيلالمهتمةالمعاصرةالإسكندريةمدرسةإن

مثال،اليونانيةالفنرنفيأثرهاتركتقدوالمرضالصحةوحالاتالمختلفةوايأعمار

بينماإلىتاريخهيعودزنجيةامراةرأسهيئةعلىالمشكلالبرونزىالرعاءذلك

تميزالذيالعصرهذافيالنحتفنيتجهأنالطيعيمنوكان.مق0302-.0

بطليمرسوجهفيذلكنماذجونجدوالمشاهر...القرمكبارتماثيلنحوالفردىبالحكم

-'284.هالأول Yمنألكلبيوسالالهورأسهلنيستيةعملاتعلىالمضروب.مق

.ميلوسحز-!ة

الأمثلةأبرز،السابقةالعصورروائعنقلإلىالإتجاهظهر.مقالثانىالقرنومن

نصفيةوتماثيل،برجامونمدينةفيعليهعثرالذي"بارثينوسأثينا"تمثالذلكعلى

ينسبلأثيناالرأسوتمثال<<.مقالرابعالقرنميلياحر"تمثالمثلالمعروفةللنماذج

السكنودورالمعابدفيالزخرفيالتصريرتطررأدىوقدإيوبوليديس...الفنانإلى

المنحوتاتفيالميثولوجيةالموضوعاتشيوعإلى.مقالثانىالقرنمستهلمنذالملكية

الديونيسيةوالأساطيرالغزليةوالرواياتالجنسيةالمجموعاتتماثيلوخاصةالمجسمة

نحت"هوالهلنيسىالعصرفيالجديدالأمر،والمسرحالفلسفةفيذيوعهابعدالماجنة

وتنطوي،الدقيقةالفنونعليقاصرةقبلمنكانتالىالموضوعاتلهذهالتماثيل

"وأفلاطونلسقراطوفقاَنظرياالمتعارضينالمظهرينعلىالجنسيةالمجمرعاتهذه

الرمزممط،التكوينفيالحياةتبعثمواجهةالروحيالحوارالحسىالحواريواجهحيث

الىالديرنيسيةالجنسيةالمحموعاتقائمةرأسعلىالرقصإلىالدعوةتمثاليأتىوربما

بتصويرهابعدهوما،.مقالثانىالقرنخلالالتنوعشديدةصورعلىتتابعت

شاعالىالرياضيةالمباريات.ممشاهدتذكرنامتشابكةتكريناتفيالغراميةالعلاقات

..مقالئالثالقرنخلالتصميمها
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إلىسرعتهبأقصىيركضحيوانأكتطىكانبانهامماناًالمشاهدنفسفييثيرحواددون

القرمىأثينامتحففيالمتخصصونيترددلموالبحرقاعفيجوادعلىحديثأعثرأن

لّمةثتعدالبرونزيةالمجمرعةهذهأنشكولا،الجوكىصهوتهفوقيضعواأنفي

..مقالثالثالقرنأواخرالفن

نفسها،.مقالرابعالقرنتقاليدحملتفقد3الصغيرالهلنيستيةالزاكوتاتماثيلأما

أغلبها.مقه.035-التماثيلهذهمنكبيرعددعلىبأثيناالأحورةفيعثروقد

جانبإلىتضمنتوقد،التقريبوحهعلىتاريخهاتحديدأمكنوإنمحطمة

أداءأثءوممثلهيئودمىوكاريكاتوريةشعريةموضوعاتالتقليديةالموضرعات

الهلنيسىالعصرأواخرفيالتماثيلهذهلصناعةالمهمةالمراكزأحدوكان...اًدوارهم

منها،كبيرةكمياتعلىالفرنسيونالمنقبونعثرحيثالصغرىأسيافي"ميرينا"

المحموعة.هذهبروعةكلهاتشهد

الموضوعاتهىالدوامعلىتكنلمالدمويةالموضوعاتأنمنالرغموعلى

المرحتبعثالىالموضوعاتنحوانع!واماأكثرفماالعهدذلكفنانىعندالمفضلة

رقة"يفيضتمثالفيالاتجاههذاعنمعبرنموذجوهناك،الحياةظلمةمنوتخفف

قسماتفيالمرحيتين،الخلفيتينقدميهاعلىواقفةبعنزةيمسك"شابلساتير

فيالتمثالهذاعلىعثروقدواللامبالاةبالاستهتاروضعيتهتشىبينماوجهه

.أتالوسالملكأثيناإلىأهداهاالى"الستوا"

الانشاءاتصاحبالثانيأيومينستابعفقد:الثانيةبرحامرنمدرسةأما

مثل-)Lوك،و!دهاقو:،-ادرصادتأسهـى-ءصهأز+ا!برجامونبلغتوالذيالكبرى

مذبح"فيالنذريةالفنيةالأعمالتشييدفواصل،الغاليينعلىبانتصاراتظفرقدأبيه

ظهرتالىالجيدةالنادرةالأعمالمنهوبلالمدينةفيأثرأعظميعدالذي((زيوس

الملك،مقامعلىوالمحدالهيبةإضفاءتشييدهمنالغرفيوكان،الهلينستيةالفزةفي

ضدكفاحهم.ممواصلةالإغريقشأنإعلاءفيبماسهامهكلهاليونانىلمالعابخبروأن

تجميعتوالى1878عامالتنقيببدأواالذينالألمانالمنقبينجهودوبفضل...البرابرة

وما،وصبروحهدبالغةعنايةفيالآخربجانبالواحدوترتيبهاعليهاعثرالىالأجزاء

متحففيتشييدهوأعيدبأكملهالأثربمتمحتىالدراسةمنقرننصفينصرمكاد
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القديملمالعاأرجاءفيالفائقالمحرابهذاولشهرة،سابقاَالشرقيةببرلينبرحامون

إلىواكتب)):بقولهبرجامونإلىأشارحين"اللاهرتىيوحنا"رؤيافيذكرهورد

أنا،الحدّينذوالماضىالسيفلهالذييقولههذا،برجامسفيالىالكنيسةملاك

الإشارةهذهسرأنالمحققومن"الشيطانكرسىحيثتسكنوأينأعمالكعارف

التماثيللمجموعةوكذلك،العطمبالعريقالشبهمنالمبنىعليهماينطوكماهو

."الضخمةكالثعالِنن"الخرافيةوالمخلوقاتالأسطوريةالأربابتصورالىالافرنرعلىالمقامة

استقطبقدالمبنىفإن،فائقةبعنايةظفرتقدالنحتأعمالكانتوإذا

وأالمذبحأنهعلىكلهالمبنىعنوالحديث،المعماريبتكوينهكبيرأاهتمامأكذلك

حيوانلحرقالمعدَّةالمائدةسوىالمبنىفيالمذبحفليس.ممكانالدقةمنليسالمحراب

إليهيؤديالذيالمكشوفالداخلىالفناءفييقعوكان،الأخرىوالنذورالأضحية

الذيالبناءويسمى،صغيرةأجزاءإلاالمذبحمنيبقلمو،العريضالأمامىالدرج

))فوقوقتذاكيستقرهذاالقربانمذبحوكان(»تيمينوس)«التقنيةالناحيةمنيحريه

مزاأربعونوطولهاأمتارستةارتفاعهايبلغالصلبةالضخمةالمنصةوهى"البوديوم

مثلالخارجنحوتمتدايونيةأعمدةالداخليبالفناءوتحيط،مزأوثلانونسبعةوعرضها

بلانضدالأعمدةفوقويمتد،الجانبينمنالدرجتطوقكىالفناءمتجاوزةاللسان

المبنىوتتوج،السقفتحتمنكالأسنانبارزةمعماريةحلياتمنهيتدلىإفريز

تتوزعحينعلىوالعمالقةوالأبطالللآلهةبذاتهاالفائمةالتماثيلمنمجموعة

البوديومالمنصةحولومن،الخارحيةالسقفحوافيامتدادعلىالأسطوريةالحيوانات

نقوشوتغطهارتفاعاًالمزينعلىيربوالذكطالعظيمالافريزإلىأربعدرحاتتصعد

فيوتتناقصالدرججافيعلىالداخلإلىوتمتدالمنصةحولتدورمتصلةبارزة

لولبيةحليةمنالأدنىطرفهإطاربالافريزويحيط،الدرجاتصعدتكلماالارتفاع

عواملمنالإفريزتحمى((كورنيش،خارجة"فوقهاالمعماريةالحليات!فتعلو

القرنمفهومعنجوهرياختلافعنالبرجاميالإنشائىالبناءويكشف...الطيعة

خلفها.،المسطحإزاءفيهللخطرطوالحركةالفراغبتمثيليتصلفيما،.مقالخاص

ال!رستقهامحيثالمعبدخارجينتصبالكلاسيكىالعهدفيالمذبحكانحينفعلى

يكشفالعكمىعلىللفراغالهلنيسىإذاًالمفهوم،الخارحيةالأعمدةمنخلفيةأمام
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الجنسىالموقفيبين"المايناديس"الحرريةيغتصبالذكطالساترتمثالأيضأ

بينروحهاوتمزقالحوريةشبقواندلاعالساقينشوةتأحجفيهيتجلىحيثالعارم

الأربعالسيقانتوزيعالفنانأجادوقد،شعرهتجذبتمديدهاوهىوالاستسلامالرقص

فيالجنوعوأرسى،بعنفمطوقةعضليةطاقةتمثلالأذرعووضع،معبرةزوايافي

والحورية.الساتيرفعلهشاءالذيالمحمومالجنسىالتوثبعنتفصحوضعيات

المجنحينوغيرالمجنحينالأطفالباشكالعاليأاهتمامأالهلنيسىالنحتفنواهتم

كما،والجاذبيةالتنوعبالغةوضعياتفيالرخامأوالبرنزأو"الزاكوتا"منسراء

مستقلة،مواضيعفييمثلهمكانماأنهغر،صورهمبنحت.مقالرابعالقرناهتم

البريئةوحركاتهمالممتلئةالمستديرةأشكالهمعنحقيفيةصررتقديمإلىيسعلمو

المواضيعذاتالمشاهدعناصرتنويعِتمثيلهبممنفقطيتوخىكانبل،اللطيفة

أصبحكماالفنمواضيعمنمهماموضوعاالطفلأصبحفقدالاَنأما...الخاصة

قنطورظهريمتطىوهوالمجنحالحبربإيروستمثالمنها،الأدبفيأساسيأعنصراَ

.مقالثالثالقرنمنذالمتألقالأساطيرلمعابنامقتحمأالبرجامىالطابععليهيغلب

الوراءإلىبرأسهالمتجهوالقنطورإيروسبينحوارأونلمس،تشكيليأوفنأشعرأ

علىليربطذراعهفيمدالطفلأما،الربنفسلهاتطمئنوحناناًعطفاًيفيضووحهه

.القنطوروجنة

ويهدهدكتفهعلىصغيرأدلفيناَمسروراَيحملوهوإيروسالطفلآخروتمثال

وتمثال...بذيلهصديقهرأسفيطوقالدلفينلهيستجيبحنانفياليمنىبيدهحسده

لىاٍنذريقربانوهو،إوزةبرفقةطفلاَيصورالذيالقومىأثينا.ممتحفإيانكسكوس

وخاصةال!لجسمأطرافتوزيعفيالواقعيةالمهارةفيهتتجلى"خيفيسوس"

اليسرىالكتفوارتفاع،الاوزةعلىاليسرىذراعهواستناد،اليسرىساقهالتفافة

ال!ل.وجهفيتشيعالىالرضىوابتسامة،اليمنىعن

فيهيستعرضأصيلاًنموذجاًيعد.مقالثاكالقرنمن"الجوكى"وتمئال

تبهر،الفارسوضعيةهىمبتكرةوضعيةفيالأطفالأجسامتشكيلفيمهارتهالفنان

اليسرىيدهقبضةفيالتجلىوقوةينطقالذيوالفماليقظةالشديدتىالعينيننظرات

الجوكيظلوفد..الجراد.بطنحرلالملتفتينالفخذيةالعضلاتوتوترالزمامعلى
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يتجهبلمسطحةخلفيةعلىزيوسمذبحإلىالناظربصريقعفلا،بالعمقاهتمامعن

تجذبالأعمدةبينالفسيحةالمسافاتأنعنفضلأ،للمذبحالمطوَّقالمعبدصحننحو

الخاصىالقرنأسلوبفيالأعمدةبينالمسافةضيقكانحينعلىالداخلنحوالعين

نفسهاالمعماريةالعناصرإلىالهلنيسىالتصميملجأوإذا،المكانبعمقالاحساسيسهل

هذاعددناإذاالحقيقةنجافيفلسناعليها!بقالاغريقىالنمرذجيستخدمهاكانالي

الجدرانوال!ضدفالأعمدة،عليهلاخروجاً.مقالخاسىالقرنلفن"تطويرأ"

إيحاءًتثرأندونللفراغجليةحدوداًت!نَ!كلالإغريقيةالتقاليدمعالمتجاوبةالداخلية

.المحدودغيروالمطلقاللانهائية.كلفهوم

تفليدىإغريقىمعبدأنههوزيبرسمعبدفينحسهالذيالعامالأثرإن

بساطةتنبعحينعلى،عقبعلىرأساانقلبقدالمثالسبيلعلى"كالبارثينون"

استمْرارومنعناصرهتنتظمالئالوحدةمنالدوريالمعبدعلىيتضحالذيالجلال

تعلوها،الىالمعماريةالعناصرلسائرحاملةكدعاماتالأعمدةفوقوالافريزالعتبات

كافةالانشائيةعناصرهانمنالمبنىعلىالطاغيالاتساقمنقدرينبثقحينعلى

للإفريزويعقدالتقليديالنسقهذامنالنقيضعلىبرجامونمعبدأما،مرثيةواضحة

فيبسهولةرؤيتهتتسنىحتىالمبنىمن.مموقعهفيهبطالعناصرمنغيرهتفوقأهمية

بلساريةوظيفةأييؤديلالكىالأفريزفوقللأعمدةرواقويشيدالنظرمصتوى

.الأسلافتقاليدعلىحرصأ

فنتسلمكماالزخرفةلفنالصدارهَمكانعنالإنشاثيالجانبتخلىوهكذا

هىالبارثينرنفيالزخرفيالافريزوظيفةكانتبينما،النحتلفنالزمامالعمارة

العكسعلىالأمركان،المللعلىتبعثقدالىالرحدةعلىالتنوعمنقدرإضفاء

"الزخارفبتنوع"الخاصإفريزهتطلبالذيببرحامونزيوسمعبدفيذلكمن

أخربتعبير،الوحدةعلىحفاظأللأعمدةرواقتشييدمزأوطسينمائةالممتدة

إلى"فلمنجوليام"تعبيرحدعلى،الرصينةالاغريقيةالمعماريةالدراماتحرلت

وتئناغم.والجمالالفىالتكويننواميسفيهاتتألفشجيةميلودراما

ضدالآلهةمعاركهوالاغريقيالفنفيمألوفاَموضوعأالافريزفينشاهد

عشرألىمنكثرلاينتظمالهلنيسىالعصرأثناءحتىالعادىالافر-نروكان،العمالقة
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المتاحالفراغلسدكافياَالعددهذاوكان،العمالقةضدمعرمحعهمفيأوليمبيأإلهاً

منالمزيذيتطلبكانمثيللهيسبقلمالذيالمذبحهذاإفريزطولأنغرر،بالافريز

للآلهةشاملةقائمةإعدادالمكتبةعلماءإلىطُلبقديكونأنويعتقد،الأشكال

حيث،الإفريزلهذاالضخمةالمساحةلشغلللفنانيناللازمةالمادةتوفروالأرباب

التعرفيمكنحتىلهمإطاروكأنهاالمرتبطةوبالرموزاتباعهمبصورتحاطالاَلهةكانت

العاديالبرجاميللمواطنبالنسبة"البارثينون"هذاأمرأنعلى،وهلةللأوٍعليهم

فلحأ،للعأمةالمعروفةغيرالأربابمنعديدةمنحوتاتعلىلشموليتهنظراَمحراكان

،بطاقاتوكأنهارؤوسهمفوقالآلهةأحماءبتسجيلالعقبةهذهتذليلإلىالفنانون

أظهرمما،بدقةوتفسيرهاوترميمهاتركيبهاإعادةعلىبعدفيماالآثارعلماءمماساعد

جمودوأزاحالقديمةالأسطوريةالموضرعاتتفسيرفيالرمزاستخدمأخرفكرياَاتجاهأ

"الرواقيون"والفلاسفةالعلماءصموًرأنبعد،القديمالنحوعلىبالاَلهةالايمان

..لها.رموزأوالطيعةلقوىتشخيصأنهاعلىالآلهةالمحليون

المتحلصالروحيوالعذابالمبرحالألمبتسجيلالمفرطةالعنايةمنالنقيضوعلى

علىالقضاءفيبالعجلةالعمالقةضدالآلهةقتالاتسم،المبكرةالبرجاميةالمنحوتاتلط

اغتيالمشاهدالمرحوأغلق،المبالاةوتلةالاستخفافيشبه.ممامقرونةخصومهم

الدهشةمن.ممزيديتطلعفغداالمشاهدنفسيةعلىانعكاسلهماكانوهوالعمالقة

الشعورمنبدلاَقتالهموأساليبيأسلحتهمالخياليوالتنوعالاَلهةبراعةإلىوالاعجاب

كيأنشئتقدالمنحوتةايهسطوريةالمعاركهذهأنولاشك،ضحاياهمعلىبالعطف

.الغالوبلادبرجامونأهلبينالفتالإلىترمز

العضلاتكانتف!ذا،مغالاةإلىالأولىللمدرسةالبسيط!الواقعيةانقلبت%ذاَ

إلىأقرباحيانأتبدوأنهاإلأالتشريحيةالنظروجهةمنسليمةالأشكاللبعضالمفتولة

علىالسيطرةفيغيرهمحثواالذينالفنانينإبداعإلىمنهاالعلميةايأبحاثنماذج

الخاصةالتفاصيلتسجيلفيكبيرحدإلىتفوقراإذ،لأغراضهموتطويعهالرخام

توحىعميقةبطاتالمعدنوكأنهامصقولةالحلياتوصوُّروا،والأحذيةبالثياب

ورقعروقوبدت،الجلدمنوكأنهاالخيلسروجونحتوا،الحريرمنبنسحها

،والبلوطالدلبشجربينالفارقتحددوكأنها"ئليفوس"إفريزفيالمختلفةاسشجرا
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تجريحيثالمسرحىالعملفيالكلاسيكيةوالمكانالزمانوحدةالتعديليدوتناولت

منالرضاعلىيبعثالذيالأمريوم،وخلالواحدمكانفيكاملةمسرحيةأحداث

للعصرالتجربةكشفتفقد،الواقعيةعنوابتعادهللحقيقةتحويرهرغمالجماليةالناحية

جعلماوهو،الأمكنةبينوانتقالهاالزمانفيالأحداثتتابعوجربعنالهلنيسي

الواقع.منقرباَأشدفنياًعملابصفتهتليفوسفريزاٍ

الأئيىالفنوبين،.مقالثانىالقرنخلالالبرجامىالفنبينمقارنةعقدوعند

الأسلربين:بينتعارضأنجد،.مقالخاسالقرنخلال

ويموج،المنطقيةنسبهباعتدالرقيقوالأثيى،بضخامتهيبهرالبرجاميفالفن

حينعلى،المتزنةالأحاسيسعلىالأثيىيقتصربينما،الجياشةبالانفعالاتالبرجامى

الجليلةوالسكينةالوقوربالصفاءيتسمالأْليىأما،الفائقةبالراعةالر!امى!از

.)17(الوحدةمكانوالتنوعالإكريقيةالدرامامحلالهلينستيةالميلودراماوتأخذ

بينماالأعلىمثلهاالانسانمنجعلتالإغريقيةالحضارةإنالقولوخلاصة

مصيرهعلىالسيطرةعنالعاجزللعادةالخارقالانسانمنأمثولتهالهلينسىالعصرأتخذ

التيالمتجهمةظروفهأشكالتحتوتمزقوالأنواءالعوا!ففكىبينسقطأنبعد

.يدهمنزمامهاأفلتت

09691(17,Bluemel, C- Greek Sculptors at work,Phaidon)
-011-

http://www.al-maktabeh.com



اظمسالفصل

الإغريقيةوالزخرفةالرسم

الاكريقية:الأوانيزخرفة-أ5-

نأوالواقع،ملهمةبيئةوسطعاشواالذينوهمالألوانعنالاغريقيعزفلم

فيتكنلمالحافتةالمتاحفأضواءوسطشاحبةاليومنراهاالىالاغريقيةالتماثيل

شيدهاالىالأبنيةأيضا،الكمخعليهاوتراكملونهاالزمنأحالوإنماكذلكالماضى

هذهإلىتضافكانتوإنمالنااليومتبدومثلمااللونمنعاريةتكنلمالمعماريون

تبرزبألوانمطليةالرخامتماثيلفكانت،الذهبيةأواللامعةالألوانمنلمساتوتلك

الجرىالحجرمنالمنحوتةوالتماثيل،والبشرةوالملابسوالشفاهوالعينينالشعر

ممةكانتكذلك،ملونةبقوالبمزخرفةوالمبانى،اللونمظلمةبطبقةمكسوة

وكانالبارزالنقثىللوحاتكخلفيةمستخدمةالأزرقاوالأحمرمنلونيةطبقات

لهذاكانفقد،الزمنمعاختفىخاطفبريقالعراءفيدائماالقائمةالبرونزلتماثيل

بالنحاسوالتلبيسالتذهيبلمعانهفييزيدبراقمصقولسطحاللونالعسليالمعدن

الزخرفةكانتكذلك،الملونالزجاجأوبالححريُملأالعينينتجويفوكان،والفضة

بالأروقةالاغريقيةالمدنتميزتحتىالمهمةوالأبنيةالمعابدمنالكثيرتجمِّلالملونة

وإذا.الأنظار.تجذبالخارجيةجدرانهاتكسوالصورلوحاتكانتالىالطويلة

الأبنيةمننادرةحالاتباستئناءطفيفأثرإلأمنهايبقلموتساقطتالألوانكانت

إذاييقلمف!نه،والقصوروالمعابدالأروقةمنالجداريةالزخارفوانمحت،والئمائيل

البديلوأنها،المزخرفةالفخاريةالأوانيإلأالإغريقىالتصويرملامحتحديدأردنا

الأوانيتربطالىالفريدةالصلةبحكمالفترةهذهخلالالرسممستوىلتقسِمالرحيد

يعانىكانالىذاتهاالمشاكلمباشرةبصفةلناتعكستجعلهاالأخرىالتصو-سبفنون

الجدارية.اللرحاترساموالمعاصرونالفنانونمنها
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انجيد"الصلصال"عجينةمن"هائلةكميات))علىاليونانتربةغنىولعل

العصروعبرالحديثالحجريالعصرمنذالفخاريةالأوانىصناعةازدهارفيسببأكان

منبلغتهمماالرغمعلىالأدنىالشرقبلدانمنبلديبلغهلممئصلأازدهاراَالبرونزي

ذاتالفخاريةالأوانيصناعةأنمنالرغمعلى،اليونانبهاسبقتكبرىحضارة

الجديدةالمبتكراتجوارإلىمتواضعةحرفةالمتمدنلمالعاهذافيتغدكانتالنقوش

بقيتأنهاإلأ،والحجريةالمعدنيةوالأعمالالجداريةوالصورالعمارةفنونفيالرائعة

.سحرهلهدقيقأفنأالوقتطوال

الاغريقية:الأوانيمننماذج

الرثيسىالمركزوغدت،أتيكامن!ةأنية.مقالسادسإلقرنفياشتهرت

فيالصدارةلهاكانتالىكورنثةبذلدًمنافسة،المترشطالبحر،في!وضللخزف

حوضفي"والمعابدالمقابر"خاصوبشكلالتنقيباتكشفت،/وقدالتحاريةالسرق

بحرجزرإلىامتدرواجمنأثينالمنتجاتتجققعماالايطالمطالجنوبولاسيماالمتوسط

واحتفظت...وإسبانياوفرنساوصقيليةوإيطالياالصغرىوأسياإفريفياوكالإيحه

فيحديدأأسلرباَالفنهذافيهأفادونصفقرنمدىعلىبجودتهاالأ!لينيةالأوانى

ومحاولةالإغريقيةالأوانىدراسةإلىالفنهذاعشاقماحفزوهو،والزخرفةالتصكيل

وتلوينها.صغتهاموادومعرفةوتشكيلهازخرفتهاأساليبكضف

هوأثينافيالخزفيةالأوانيصنعفيبالبيضاءالحمراءالعجينةمزجوكان

كما،الحديدمنكبيرجزءمنماتحتويهعلىالطنةحمرةوتدل،المتبعالأسلوب

الدولابوكان...سحقهابهيتمكانتالىالدقةعنحزثياتهاتلاحمشدةتكشف

يُصبكانالذىالقليلعداالآنيةتلكمنالكثرةصنعفيالمستخدمهرالعجلةذو

وكانت،بعضإلىبعضهايُضمأحزاءتصنعالكبيرةالاَنيةكانتحينعلى،صبأ

اءالأ-.في3لضأثمايظهيونادرأ،واحدةقد4منواحدةدفعةتصنعالصغيرةالجرار

..5--!-ز-الي!"هىوحدهاتصنعاليالأجزاءهذهأكثروكانت،الجسمإلى

كاذ،ال!نمنبرقائقالخارجيةالأسطحفيالالتحاممواضعإخفاءالسهلمنوكان

واضحأ.الوصلاتتلكمكانبقىحيثالداخليةالأسطحفيالصعبمن
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طبقاًلأغراضوتستخدم،محدودةالأثينيةللآنيةالأشكالتلكوكانت

بأحماثهاالأوانيتلكبقيتومَد،لهاموافقتهاصنعهافيوروعى،المجتمعلمتطلبات

وهى:الأولى

يحملأي"امفوراكلمةوتشير،حانبيهعلىيدينذوإناءوهى:الأمفورا-

لهكانكما،بيُسرمنهالاغترافيمكنالفوهةواسعالجسمكبرووكان"الجانبينمن

البذورحفظوفي،والعسلالنبيذحفظفيالاناءهذاويستخدم،مافيهيحفظغطاء

الامفررا""الإناءهذاوكان...قديمأالمستعملالعربىالاسموهى"الدَّبة"ويسمى

وكانالمبارياتفيجالًزةويمنح،جسمهوينفتحوقاعدتهمَمتهتدقحيثبدقةيصنع

.المبارياتكأسمثل"باناثيناياأمفورا"احمه

بالقدرأشبهوهما،وغيرهللنبيذوعائينيستخدمان:والسظمنوسالبليكيه-

الفوهة.والواسعةالأذنينذات

الكلمةمناحمهأخذمراردهمنالماءيحملخاصإناءالجرةأى:الايذري-

،الماءسكبعندبماحداهايمسكثلاثةآذانلهكانت،الماءاكما"هيدرى"اليونآنية

.الماءمنهاينحدرشفةترحدراسهقمةوفي،ونقلهرفعهفيالأخريانوتستخدم

حملهليسهلرقبتهتضيق،الحملسهلإناءفهوالدورقأ!:الصلمي-

به،الامسادًعلىتساعدناتئةزاثدةلهتكرنوقد،أذنلهتكنلمإذابهابالإمساك

القرابين.لحفلاتمخصصأوكان،منهالسكبليسهلمفلطحةالعلياوشفته

وهو"يمزجأويخلط"اليونانىالفعلمناحمهالممزاجأو:الكراكلون-

اليونانينلأن،بالماءالنبيذلمزجمخصصأوكان،الفوهةواسعالبطنكبرروعاء

وذ،الناقوسى"أربعةأشكالعلىوكان،بالماءممزوحأبلخالصأالنبيذلايشربرن

الأذنينذو،الكناثسفيالمستخدمالمناولةكأسهيئةعلىوهوالطستيةالقاعدة

."المحدوعتينبايأذنينأشبهوهماالزاثدتيناىالزنمتينذو،المقوستيناوالقاثمتين

النبيذاغزاففييستخدموكان،مقوسةطويلةأذنذوإناء:ال!لوس-

.الممزاخمنأوالا،!من

8م-الكلاسيكيةالعصرر-ا"11-
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أذنين.بلا،كرويةقاعدةذونبيذوعاءهي:ليبيس-

قاعدتهإلىقشهمنسعتهفَييتلإرجالنبيذلتبريدإناءهيالبرأدةأوعبسيكر-

المرتفعة.الضيقة

يدورأوينزلق"اليونانيةالكلمةمناحمهاشتقالذىالصحنهو:

ومن،الفلطحةهذهإلىاليونانيةفياحمهويشر،قليلاَمفلطحإناءوهو،"محررعلى

خاصة.للشرابويستخدمأذنينذووهوالصحناسملهاختيرهذاأحل

مقوسة،يدلهوكانت،النبيذمنهيسكبالذممطالوعاء:الأيونوص؟-

سكبه.عندالساثلمنهاينحدرثلاثةمسايلبهامحشديغواسعةوفرهته

يُحمليدلهالمصبضيق،العنقطويلإناء،الزيتقارورة:ليكيثوس-

هناكوكانت،اجنئزيةال!وسفيوخاصةالزيتحفظفييحشخدموكان،منها

لىاٍالفوهةالواسعةعنقهاترتفعالقوامأفقيةقارورةأسكوسهىللزيتاخرىقارورة

.للقارورةالآخرالجانبإلىتصلطويلةمقرسةأذنمنهوتمتدحانبيهاأحد

كانتاوٍ،والدهونللطيبقارورتين،واللأباسترونالأهـيباللوسوكانت

كانواحيانا،البيو!فيتستخدمانكانتاكماالرياضةساحاتفيتستخدمان

بلاعنقكالكرةالمفلطحالقدرشكلعلىويكرنللشرابالأريباللوسيستخدم

قمته.منقريبصغيرمقبضذوأوالفوهةواسعولاقاعدة

بدون،الزينةادواتلحفظخاصة،التجميلأدواتعلبةوهى:البيكيس-

وضاع،البرونزمنحلقةشكلالمقبضوأخذبارزمقبضغطاع!اويتوسطأذن

..مقالخاس!القرنأواخرفياستخدامها

علىيقوموأذنينغطاءذووعاء،التجميلأدواتعلبةوهي:لي!نيس-

هذهحانبإلىهناككانتوقد،النساءحاحياتبحفظخاصوهو،قاعدة

مثالخاصةأحرالفيتستخدمغرهااخرىأشكال،الشائعةالأشكال

حملفييستخدمالفمواسعالعنقممدودالبطنمثقوبإناءوهو"لوتروفرروس"
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ومنهالامفورامئلبأذنينمايكونومنه،وغروهاوالينابيعوالأنهارالسراقىمنالمياه

الاستحمامماءحفظفيتستخدموكانت((الإيذركط"كالجرَّةثلاثةبأذانمايكون

الغريب.أوالأعزبقبرعلىماءمملؤةتزككانتكما،الزفافليلة

بعضمرتفعةعريضةقاعدةذووعاء،العرسحونةأو:جاميكوسليبيس-

.العرسحفلاتفيالزوجةلهدايايتسعالجانبينعلىوعروتان،الشئ

ومقبض،غطاءلهبرتفعةقاعدةتحملهوعاء،الطيبعتيدةأي:بليموكوى-

الدينية.ال!وسفيخاصةالاستحمامبعدبهيتطبالذيالطبلحفظويستخدم

مايسمىالآنحتىبلادنافيالشائعةبالأوعيةشبهأايأوعيةأمْربالأوليبيهويعد

العامية.اللغةفي"السطل"

والمشاهد-الزخرفيةالصيغ"هماأساسينعنصرينالمصررةالزخارفتحترمم!

."الأشخاصتصحورالى

ثم،انتظامبدونكلهالاناءسطحعلىتنتشرالأمربادئفيالزخارفوكانت

لزكيزإما،محدودةمساحاتتزيينعلىوتقتصرمعينمنهاجوفقتنفذأصبحت

والبدنوالكتفوالعنقالفوهةمثلالاناءمنهاينألفالىالأجزاءنحرالانتباه

.المصورةالمشاهدلتحديدوإما...والذراعين

علىوحيدةزخرفةعلىتقتصرأوبكملهالآنيةسطحالزخارفهذهتحتلوقد

زخرفيةوحداتمجردإلىأحيانأتختزلالزخارفكانتذلكعنوفضلأ،الإناء

الخطةوالزخارفالنخيليةوالمراوحاللوتسكزهرةمتباينةتركيباتفيمتكررة

كالزخارفالمركبةاو،والمتموجةوالكافيةالنرنيةكالزخارفالبسيطةالحلزونية

كثرانومع،الأفقيةوالأشرطةالغارحزمةوزخارفاللبلابوفروعالمعقرفةالنردية

إلىالأوانىأسطحفرقتطورتأنهاإلأالسابقةالعصورنتاجكانالزخارف

وجميلة.رشيقةتصميمات

الأساطيردنيامنالأمرأولفيتستمدفكانتالأشخاصتصررالىالمشاهدأما

هرقل:وبأبطالها،بطانتهمعوديونيسوسوهيرميسوأئيناوأبوللوزيوس:بألهتها
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طروادةحربعنالمأخوذةالمشاهدتصويرانتشروكذلك،وبرسيوسوثيسيدس

مرورومع،واللابيثالقنطوركطبينوالصراعوالإغريقالأمازوناتبينوالقتال

الشبابتدريباتمثلحولهممنالحياةتصريرإلىالفنانيناهتمامانعطفالوقت

مشاهدومثل،للمعركةواستعدادهمومبارزاتهمخيولهمصهواتوركوبهمالرياضية

للغلمانكؤوسهمويمدونويغنونيشربونحيثفيهاالرحاليضطحعالىالرلائم

النساءوصور،ألحانهنالعازفاتعليهترقعالناكطموسيقىإلىويستمعون،فيملأوها

ويرتدينوينسحنويغزلنالسُّبلمنيأتين،المنزليةاعمالهنفِىمنهمكاتوهن

وكذلك،بالدمىيلعبونوهمالأطفالوصوربأطفالهنويعتنينويرفصنملابسهن

وعويلوالدفنالزواجواحتفالاتال!وسومراسمالأليفةالمنزليةالحيواناتصور

المسرحياتفيأدوارهميودونوهمالممثلينصورعنفضلاَ،القبورعندالنائحات

الكوميدية.اوالزاجيدية

بذلكمشكفةحيَّةمشاهدفيالأوانيعلىكافةالموضوعاتهذهرحمتوقد

.اليونانبلادفيبالحياةللإلمامالأساسيةالمصادرأحد

طرأتوالئالعصرذلكشكفتالىللتغيراتمرأةالأشخاصتصو-سوكان

تقريبأ.مقالسادسالقرنمنتصففحتى،الفترةهذهخلالاليونانيالرسمفنعلى

جافيوضعفيإماتبدوالأشخاصوكانت،فقطبُعدينذاتماتزالالرسومكانت

فيوذراعينبساقينمواجهأشكلأيتخذالذىالجذعفيهيظهروضعفيوإما،تمامأ

افتقرتكما،جافيوضعفيراسعلىمواحهةالعنِنترسمحينعلى،جافيوضع

منالصورةفيبالعمقيوحىالفنانوكان،الأطواءمنوخلتالمرونةإلىالثياب

الأثاثتصويرمجالفييظهرلمبينما،بعضأبعضهامعالأشكالتداخلخلال

فحسب.الأماميةالمستوياتإلاوالعماثر

نغييرمحاولاتظهرتحينمجراهيأخذالتطوربدأ.مق055عامنحوومنذ

فانكمش،أرباعالثلاثةشكلإلىمعأالمجانبةالمواجهةالوضعيتينعلىالمنطوىالشكل

والكتفالزقوةمنالأبعدنبابوكذلك،والظهروالصدرالبطنمنالأبعدابنب

مائلةبخطرطثمالأمربادئفيمختلفةبألوانالثيابأطواءورسُمت،واليدوالفدم

متعرجة.حوافذات
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كتبتحتىزمنأالبعدينذىالقديمالرسممفهوميصارعالتغيوهذاوظل

الصررةظهرت.مقالخامسالقرنمنالثانىالربعوفي،الجديدللمفهومالسيادة

ثمالداخلىالركنإلىأولاًالقرنيةحانبياًانتقلتالعينتصويروفي،بالفراغالموحية

طياترسمفيالمنهجيةالطريقةالفنانونوترك،انفتاحأأكثرالداخلىالركنصُوّر

يتبعالرساميعدلمو،شتىاتجاهاتفِىمتفرقةالطبيعىبشكلهاوصوروهاالثياب

بدأتإذالأماميالمستوىفيواحدخطعلىالأشخاصكلفيصفالقديمالتقليد

تعدلمكما،بُعدأأشد.ممسترىللإيحاءغيرهامنأعلىتظهرالأشخاصهذهبعض

بطلائهاوالعضلاتالثنايايبرزالفنانبدأكذلك،واحدخطعلىتصؤرانالقدمان

وفي،بالعمقتوحىثمومنللأشكالالمحيطةالخطوطمعتتباينكىرقيقبلون

الفنانأبدعأنبعدصعوبةأيةتمثلأرباعالثلاثةمناظرتعدلمالخامسالقرنمنتصف

بينالتمييزجاءبلسرداءمتماسكةككتل!يُرسمالشعريعدلمو،الجانبيةالعينبرسم

تحتها،منالجسدباستداراتموحيةبخطوطالأرديةورحمت،واضحأالشعيرات

استخدامأوالتذهيب"الأبيضفوقعادة"والأحمرالأبيضاللرنينالفنانواستخدم

اًسطحعلىالخطىالمنظورظهركذلك،الألوانخطةعلىالتنوعأضفىمماحاذقاَ

بجوانببلدائمابالمواجهةتصوّرالأثاثوقطعوالمذابحالمحاريبتعدفلمالأواني

مزاجعة.منحسرة

العصرحضارةأوجخلالالفخاريةالأوانىفوقالزخرفيةالصيغواستوحت

نأغير،وماشابههاوالأخطبوطاتوالأصدافكالزهورالطيعةعناصركطالبرونزٍ

المدَّبدايةحذدالذىهو.مقالعاشرالقرنخلالبأثينابدأأنهالظنعلىيغلبتطورا

منأصلأالمستمدةالقديمةالزخرفيةالصيغاختفاءالتطوربهذاواقترن،الحضاري

بحتةتجريديةئصميناتذاتزخارفمنمركبأسلوبإلىوالانتقال،الطبيعة

."الهندسيةالزخارف"هندسيةعناصرقرامها

الاغريقية:الأوانيإنتاجمراكزأهم5-2-

لمعاوكان،الهندسىالأسلوبفيالتطوربدأ.مقالسابعالقرنمستهللط

،والشرقالغربفيأنشثتقدفالمستعمراتبالتحديات-كلرالمتوسطالبحر

-171-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مصر"العريفةالشرقيةراتالحضمعالاتصالوسهلتانتظمتقدوالمراصلات

النباتيةالصيغالاغريقواستخدمالشرقىالتأثيرفانتشر"النهرينمابينوبلادوسوريا

الهرلأبو"الشرقيةوالوحويقوالحيواناتالنخيليةوالمراوحاللوتسكزهرةالشرقية

خاصبأسلوبمنهاكلينفردالمهمةالمراكزمنعددممةوكان،"والنموروالأسرد

الأوربية-اليونان:أساسيينمركزينبينحغرافيأانقسمتوإنمتميزةوتقنية

الشرقية.واليونان

أتيكاوعاشت،"وكورنثةأتيكا"مراكزهاأهمكانتالأوربيةاليونان

الزخارف؟.مق71065-0الأولىالمرحلةفيالأسلوباتسممتميزتينمرحلتين

وأخرىبشريةأعضاءعلىأجسادهاتنطرىمخلرقاتتشكيلفيوالجرأةاللولبية

والرسم"الشبحي"الطابعبينوتجمعمألوفةغيرنسبذاتوحشيةحيوانية

الرغموعلى،باستدارةوالأطرافبالمواجهةأوبالمحانبةالجذوعرُحمتوقد،الكامل

المنهجيةالهندسيةالتكويناتافتقدتهمااللتينوالقوةبالحيريةتنبفىكانتفحاحتهامن

.البيضاءالأرضيةفوقالسوداءالزخارفوحُفرت،المنتظمة

أشكالهامنالحيَّةالكائناتواقزابوالاعتدالالثائءلاببساطةلطوات!صع!الأ

تقنية"علىفيهالاقتصارهالرسمنظروجهةمنخاصةأهميةالمرحلةولهذه،الطبيعية

منالإضافيةوالألوانالمحفورةبالخطوطالتفاصيلوإبراز"السوداءالشبحيةالأشكال

رقدة"تصورالئالتراكوتالوحاتمنالعديدفيذلكمثالونجد،وأبيضأحمر

نيسوسالقنطوريصرعهرقلتصورالىوالامفورا،النائحانتبهتحيط"الميت

.بولهولرسمعليهاأثيناأجورةمنوأخرى،والجورجونات

والكراتيرونكالامفوراالأوانىأشكالفيالغالبةالسممةهىالضخامةكانت

أمامالمجالتفسحالواسعةأسطحهاكانتالىوالجرار،العرسوجونة"الممزاج"

الحجم.الكبيرةالتشكيليةالتكوينات

كما،نسبيأأصغرالتكويناتغدت.مقالسادسالقرنمنالأولالربعفي

اليومية،والحياةالأساطيرمنموضوعاتهيقتبسالذىالسردكطالأسلوبجذورتأصلت

مركزعنالسابقةالمرحلةخلالسادتالىالوحثميةالحيةالكائناتأشكالوتراجعت

.الصدارة
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تقدمالجورحرناتمعلبرسيوسرسمعليهاكبرةأنيةهناكاللوفرمتحففي

الأ!انىانتشرتنفسهالقرنمنالثانىالربعوخلال...الفزةهذهلانتاجحيامثالأ

الربعخلالوتبعتهاالمزاكبةالحيواناتوصفرفالنابضةالأسطوريةالمشاهدذات

."المنمنمةالزخارفكؤوس"السادسالفرنمنالثالث

وطروادةومصرورودوسديلوس))فيالأتيكيةالمنحزاتهذهعلىعثروقد

عنمايكشفوهر"ومرسيلياوصقيليةإيطالياوحنوبوإترورياروسياوجنوب

استطاعتحتىوالتحاريالفىمركزهاتعزيزفيالمرحلةهذهخلالأتيكامن!ةنجاح

فيالأوانىلصناعةالأساسىالمركزواحتلالحانبأالتحاريةمنافستهاكورنثةتنحية

المتوسط.البحرعالم

يونانيةدويلةأقوى.مقالسادسومستهلالسابعالقرنخلالكانت:ككلرنث!

إحدىواصبحتوغربأشرقأنفوذهاامتدانبعدوالتحاريةالسياسيةالناحيتينمن

خارجالكررنثيةالأوانىمنكثيرعلىعثروقد...الفينيقيينللتجارالمهمةالمحطات

هذهوأغلب،مصرذلكفي.مماوالشرقإيطاليافيانتشرتإذأيضأاليونانبلاد

عطوروقاروراتوكؤوسمسكتينذاتوصحونقواعدذاتأنيقةأوعيةهيالأوانى

.الطرازهندسيةبرسوممزدانةدقيقة

والزخارفوالحيوانالانسانأشكالظهوربدأ.مقالثامنالقرننهايةوفي

محاطةخطوطذاتبلزواياذاتتجريداتالأشخاصتعدلمو،اللولبيةالشرقية

والمحيط،الشبحى"الأسلوبينبكلاورُحمت،والحياةبالحركةتنمالاستدارةواضحة

إضافي،كلونايأبيضواللونوأخرآنبينالتحزيزاستخداممع"العامالخارحي

المشاهدظهرتحينالسابعالقرنمنتصففيحليةبصورةالتطررهذااستقروقد

عنفضلاَالمحدودةالحركاتبعضتؤدىالبشريةالأشخاصفيهابدتوقدالمنسقة

والكؤوسالصحوننطاقلطالأوانىأشكالواستمرت...النباتيةالزخارفاستخدام

سوفىاءالزخارفبقيتكماالانسانأوالحيوانشكلعلىبعضهاحاءلهانوالأوعية

والأبيض.الأحمراللونينإضافةمعمنمنمةشبحية

القرنمنالأخيرالنصفطرازانبثقالأنيقةالمبكرةالكورنثيةالأوعيةومن
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كبسيلوسالطاغيةعهدفيوذلك.مقالسادسالقرنمنالأولوالنصفالسابع

حجمهاأخذالىَالآنيةسطحأكثرتغطىصفوففيالزخارفنسقتوقد،وبرياندر

الشرقى،الطابعذاتالجريمًةبالصيغالزخارفواتسمت،والكبرالاتساعفي

الإناءخلفيةعلىالزخارفوبتوزيع،بالوريداتالمطوقةوالوحوشوبالحيوانات

إلىالعالًدكورنثةمنالنبيذوعاءفينراهاكما"الشرقيةالأنسحةزخارفمحاكية

256 0 . `-lالأشخاصمشاهدوانتثمرت"،البريطانيالمتحففيوالموحود.مق

الرسرموكانتطروادةحربومشاهدالجإدةصهواتالممتطيةأوالراقصةالآدمية

معوالحمراءالبيضاءايألوانإضافةمعفاتحةبنيةخلفيةفوقسوداءاشكالذات

التفاصيل.لترضيحالتحزيزإلىاللحوء

وقاروراتوالأويونوكويهوالإيذركطالكراتروننرعمنالأوانىأغلبكانت

نطاقعلىشيوعهاالأوانىهذهشعبيةويؤكد،التحميلوعلبوالكيليكسالعطور

ولتقدالمزدهرةكورنثةأيامكانتحتى.مق055عامحلأنماولكن،واسع

المحلية.الحاحاتلتلبيةإنتاجهااستمروإنالسابفةالشهرةالكورنثيةلأوانيلتعدفلم

مننذكرالفخاريةالأوانىلانتاجأخرىمراكزكانتوكورنثةأتيكاحوارإلى

العثورئمحيث..ولاكونيا.وارحرليسوبويوتيا"وخاليكبيسإريزيا"إيربيابينها

منالأولالنصفإلىترحعمرتفعةاعناقذاتالضخامةبالغةأوانعلىأريزيافي

رسمبتقنيةأحياناَنُفذتالححمكبيرةمرسومةتكويناتتزينها.مقالسابعالقرن

هذهبهتميزتالذكطالجرىءبالأسلوبالشبحيبالرسمأخروحينأالخارحى،المحيط

الحقبة.

نباتيةبزخارفجميعهامزينةوالصغيرةالكبرةالأوانيمنوفيرةمجمرعةوهناك

((بي!وس"بينهامنبويرتيافيعليهاعُثر.مقالسادسومستهلالسابعللقرنتعود

،الثررممتطيةأوروبامثلاسطوريةموضوعاتذاتبارزهَبأشكالمزخرفضخم

بينالسرداءالأشكالتقنيةانتشرتوقد،ميدوساالجورحرنةيذبحوهووببرسيوس

عليهونقثى،وماشيتهراعمشهدعليهاللوفر.ممتحفمنهاوعاءوهناك،بويوتيافناني

."حاميديسصنعه))

.مق6055-00عامبينالممتدةالفترةفياللاكرنيةالأوانيازدهرتكما
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النباتيةوبالزخارفبيضاءأرضيةفرقالسوداءالأشكالبتقنيةرسومهاواتسمت

.المنتشرةالتقليديةالصيغعنفضلأالنخليةوالمراوحاللرتسوبراعمالرمانكئمار

من"الكررينيةالأوانيسابقأتدعىكانتالىالأوانىهذهإحدىوتصوَر

منمراطنرهيقدمهاالىالجزيةوزنيشهدبرقةملكالثانىأركيسيلاوسالملك"برقة

المث!هدهذا،الملكيةالكهوففيمزاصةأكياسفيالمعبأةالثمينةالنباتاتبعضدرنات

جاءالذيالملكحياةعنلنايكشف.مق05756-.عامإلىيعودالذكماالتاريخي

الفنأنعلىالدليلاللاكونيالرساملناتركوهكذا...المدونةالنصوصفيذكره

منينجزهفيمااليوميةالحياتيةالوقائعاستلهامالعهدذلكمنذيجيدكانالاغريقي

.أعمال

مواقعمنالعديدفي.مقالسادسومستهلالسابعالقرنمنأوانعلىوعثر

وميلوسوباروسوخيوسوكريتورودوسوساموسثيرا"وجزرالشرقيةاليونان

مزدانةوأويونوكويهوصحونكزوسومعظمهاالروديسيةالأوانىوأشهرها"وغيرها

داكنبىبلونمصرَّرة،أحياناَوبولهولوالطيوروالثيرانوالغزلانالماشيةبصفوف

الخارجيوالمحيطالشبحىالشكلبينالرسوموتجمع،اللونعاجيةخلفيةفوقمزجّج

الفنمنمستعارةتكنلمزخارفهاأنإلأ،تحزيزدونولكنالثانويةالألوانبعضمع

ونسقت،بالحياةونابضةالطبيعةمنمستوحاةبلالكورنثيةكانتمثلماالشرقي

وبديعة.رائعةمجمرعاتفيالنباتيةصيغها

الألوانذاتالزخارفالمنمنمةالكووسمنأسيويةإغريقيةنسخوهناك

بالغة،بعنايةمنجزةالمركزمتحدةدوائرلاحداهاالداخلىالسطحعلىرُسمتالسوداء

فوقمرسومالشجرةعلىطيرعمثنإلىيتسلللرجلتألقاَأكثرتكويناللرفروبمتحف

."كيليكس"صحن

والليبيسوالأيذريكالأمفوراالحجمكبيرةأوانعلىعثرميلوسجزيرةوفي

محاطةأشخاصومشاهدنساءوجذوعنباتيةصيغمنزخارفهاتتألفجاميكوس

.مقالسابعالقرنلمنتصفينتمىأحدهمابديعاننموذجانوهناك،تضمهابإطارات

هرقلالأولففى،القومىأثينا.كلتحفوكلاهمانفسهالقرنمنالثاكللربعوالآخر

تجرهاعربةفوقأبوللرالثانىالنمرذجعلىنرىحينعلى،ديانيراعروسهمعيرحل
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كلافيالن!ويلفت،غزالأتحملأرتيسوأمامهالفنرباتوبصحبتهخيولأربعة

.الجيادرسموخاصةالرسمأسلوببهحظىالذيالتقدممدىالمشهدين

بدأتالئالحمراءالأشخاصأنيةكانت:الطيىجنوبليإغريقيةأوان-

اتيكا،لآنيةقويأمنافسأتقريبأ.مق044عاممنإَبدإيطاليابجنوبالظهورفي

الطبيعيومن،المحليةبالاحتياجاتللوفاءالرابعالقرنخلالمزدهرةصناعتهاوظلت

وأتباعهأخيلمصورأسلوبوخاصةالأتيكيالأسلوبنهجتقدالمبكرةالنماذجأن

الىشخصبتهاعنالاعرابفيالخامسالقرننهايةفيالمحليةالمدارسبدأتحتى

السوادشديدإيطالياحنوبفيالتزحيجكان...استقلالهاويتكدتتضحأخذت

أقربوالزخارفدقةوأقلتنرعأأشدالأشكالوغدت،أتيكافيكانكماوالتألق

النادرةالأساطيرإلىمستندة،الحركةبطابعمتسمةوالمشاهد،البهرجةإلى

الأثر.المفقودةوالتمثيلات

المدرسةأسلوبهوأحدهما.مقالخامسالقرنخلالأسلوبانسادوبينما

المدرسةتطور.مقالرابعالقرنشهدفقد،الأيونيةالمدرسةطرازوهواللوكانية

صقيلية.ومدرسةبايستومومدرسةالكامبانية

وقد،وأميكرسإيبيستيتشىمصوران"اللوكانيةالمدرسة"رأسعلىكان

ورحيلالنساءمطاردةتصوررتيبة.ممشاهدمعظمهايزدانإناءثلالائةزهاءبقى

بعضهااتسموإن،والسيلينوسوالساتيروالمايناديسالرياضيينومبارياتالمحاربين

والسيكلربيسأوديسيوسمشهدمثلالكبيرةوبالتكويناتالمتخيلالخلاقبالطابع

."السيكلوبيس"مصوربريشة

ممزاجعلىيصورفنراهالعريقةالتصريرتقاليدعلى"دولون"مصورحافظ

بأسلوبالقدرلهيخبئهعماتبريزياسالعرافطيفيسألوهواوديستوسطسى

الفراغفيالثلاثةالأشخاصتوزيعفيوخاصةالمتطور،الرسمفيوعىعنيكشف

أصدقاءنرىإذ،مزابطةمجموعةالصخريةالأرضفوقتفرقهمرغميشكلّونوالذين

التكوينتتوسطالىالبطلشخصيةمعتناسقفيارباعالثلائةبوضعهأوديسيوس

معالأرباعالثلاثيةالوضعيةفيبينهماالجالسأديسيوسوراءجسدهمايتراجعحيث

تلبسماثم،التصويرىِبالعمقالاحساسالمشاهدذهنفييحركمماسيقانهتتضاؤل
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التطورمنمزيدأتكتسبأنمهدهافيماتزالوهىهذهالفراغتشكيلمحاولات

..مقالرابعالقرنخلال

نابضةلوحةاللوفر.ممتحفمحفوظناقوسىممزاجفوقأيرمينيديسرسموقد

علىأبوللويشرفحيث"أورستس"مأساةعنماخوذأمشهدأتمثلبالواقعية

إلىالفنانلجأوقد،الانتقامربات"الأيرينات"تستيقظأنقبلدلفيفيتطهيره

اللوحة.مساحةبهايشغلكرسيلةمختلفةمستوياتفيالأشخاصتصوير

الرسامهوهويتهتحديدفيالآثارعلماءمنالكثرترددمصورفنانوهناك

المصورينأحدأنهاليومتاكدوإن"تارنتم"منطويللومْتعُدالذى"كارنيه"

تارنتم"مدرسىملامحبينيجمعأسلوبهف!نحالايةوعلى...اللركانيين

."ولوكانية

تشكيلعنالرسامونعجزفقدالإنتاجفيتدهورهناككانكافةالأحوالفي

الأيولية""المدرسةتجذبهمحيثإلىأفضلهموهاجرمرحدفىباسلوبالفراغ

ويقوم...نارنتمإلىنسبتهيمكنإيطالياحنوبفيمبكراًسلوبشاعحيثالمجاورة

شديدةبتكويناتمزدانةالكبيرالحجممنآوانىفيالتعبيرضخامةعلىالأسلربهذا

لمو"الأتيكي"بالتراثوثيقةصلةعلىالمجموعةهذهظلتقدj،"التنميق"

فيالمنجزاتأغلبيميزالذيالمستوحشأوالتكويىالطابعبذلكانجازاتهاتتصف

بجميعالاحاطةعلىعجزههوالأسلوبهذا"ماشابأهمولعل،اللاحقةالمرحلة

.جامدةثقيلةالعامةالتكويناتبقيتالأشخاصروعةفمع،التفاصيل

منالاَنيةاستيرادتوقفأنإلىالجديدةالمدرسةإلىتمامأيستقملمالأمرأنعلى

ذإ،المجالهذافيالفنانينأهممن"سيسفوس"الرسامويعد،أيولياإلىأتيكا

يقتصرلمالرساموهذا،البارثينون.ممنحوتاتتأثرهعنبالنحتالشبيهطابعهيكشف

مقياسذات.ممشاهدفحسب"الكراتيرون"نوعمنالضخمةالآنيةتصويرعلى

إفريزهوعلى،للخيلسباقمشهدالعلويإفريزهعلىصورالذيالممزاجمثلكبير

معاللابيثقتالايأدنىإفريزهوعلى،الموسيقىيعزفننسوةشهدالأوسط

.القنطوري
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أنهعنيكشفممابسيطةتكويناتذاتحجمأأصغرأوانىأيضاَصؤرولكنه

،.مقالرابعالقرنخلالأيولياتصويرفنميّزااللذينالأساسيينالاتجاهينوراءكان

إلمفرطةالكبيرةالأوانيفيأوجهبلغالذيالتعبيرضخامةمعالمنمّقالأسلوب:وهما

القرنمستهلحتى.مق035عامنحرمنسادوالذيالتفاصيلوالوافرةالتزيننفي

الأسلوبهذابالغوقد،الفنانينمنوأتباعه"دارا"الرسامويمثله،.مقالثالث

الأوانى،بعضعليهمااقتصرتحتىوالأسودالأبيضاللونيناستخدامفيالمنمق

علىفيهعثرالذيالموقعإلىنسبة"جناثيا"بأسلوبعادةًالأسلوبهذاويسمى

علىالانقضاضقبلالحربمجلسيعقددارامشهدذلكمثال،منهكثيرةنماذج

نابويما..ممتحفموجودممزاجنوقاليونان

البسيطالأسلوبفهو"سيسيفوس"الرسامبهتأثرالذممطالثانىالاتجاهأما

الكمفيزيادةمعالقرننهايةحتىساثرأظلوالذيحجمأالأصغرالاَنيةعلىالمنفذ

الكيف.فيوهبوط

لمنمقالأسلوبتمامامعايتعارصْآخراًاتجاهأعرفقدالأيوليالرسمعلىأنِ

واقعيةبلبذوانهماًفرادواقعيثصدلموإن،الواقعيةآشخاصاتصويرنحوبنزوعه

واقعيتهجعلمماالكوميديالمسرحمنموضوعاتهيستمْىكانلأنهاليوميةالحياة

اليونانيينلدىالأثيرةالهزليةالتمثيلياتأشخاصتصور"كاريكاتوريةواقعية"

عنوممثلوهامولفوهايترددلاالى"الفلياكس"مسرحياتأوالغربمستوطي

هذهالأيوليالمصوراستوحىوقد...منهاوالسخريةقداسةالموضوعاتأشدمحاكاة

مناغترفأنمالبثثم،الأمربادئفيالحمراءالأشكالتقنيةمستخدمأالنماذج

جناثيا""داكنةخلفيةفوقالألوانالمتعددكالأسلوب:الجديدةالتقنياتمصادر

واستخدم،.مقالرابعالقرنمنتصفمنابتداءًمعنامركمااستخدامهشاعوالذك!

إلى،فائقةتعبيريةقيمةذانجاحأأحرزااللذينالن!يوالتضاؤلالمنظورقواعد

مثلوأروع"كوناكس"مجمرعةفيتتألقبدأتالىوالنورالظلتقنيةاستخدمأن

لفنانشخصيةصررةتمثلالى"فورتزبررج"ممزاجمنالمتبقيةالقطعةهولها

اللوحاتتكوينفيالسائدبالنهجالثيابعلىالظلالتدرجويوحى،مسرحى

بالشمع.المعاصرة
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الربعقبلإيطالياغربفيالحمراءالأشكالذاتللآنيةالمحليةالصناعةتبدألمو

القرنفيالأتيكيةالآنيةمحاكاةإلىالاتجاهاتبعضباستثناء.مقالرابعالفرنمنالأول

،بايستومفيوالاَخركامبانيافيأحدهما:أساسيانأسلربانوظهر،.مقالخامس

الغالبفيصقيليةأصولذاتالآنيةمنصغيرةمجموعةإلىبحذورهيمتدوكلاهما

تميزبرغ!بعيدحدإلىمتماثلانوالأسلوبان،الأتيكيةبالاتجاهاتكبيرحدإلىتأثرت

شديد.بتنوعكامبانياأسلرب

:مجموعاتثلاثعلىكامبانياأسلوبوي!ثتمل

منعادةوتتألف"كابوا"فيصنعتالى"إيريراكاساندرا"مجموعة-ا

مسترىإلىولاترقىوالشبابوالنساءالمحاربينبرسوممزدانةصغيرةأوان

.ماندرإلاّالكبيرةالفنيةالتكوينات

منالكثيرعلىعثرحيثأفيلامناحمهاتستمدالى"أف"مجمرعة2-

المجموعة.هذهنماذج

ألفنحووتضمالإطلاقعلىالمجموعاتأهموتعد"كوماية"مجموعة3-

منوتكثر،وولائهمالمحاربينمشاهدالأحيانأغلبفيتزيّنهاإناء

والأحمر،الأخضروأحيانأوالابيضكالأصفرالمضافةالألواناستخدام

وقد...الحمراءالأشكالذاتصقيليةأوانالمحموعةهذهعنوانبثمْت

عددعلىالعثورإلىوليباريولينتسيئحيلافيالحديثةالتنقيباتوفُقث

فيمحلىطابعذاتمدارسقيامالآنالمؤكدمنوأصبح،الآنيةمنكبير

..مق034عاممختلفةمناطق

حيث،المسرحلتأثيرخضوعهاهىبايستوممدرسةفيالواضحةالظاهرةأما

يونانيأصلمنالمنحدرين"وبيثونأستياس"قيادةتحت،المدرسةهذهفنانولجأ

لرحاتأنجزاوقد،الألواناستخدامفيالافراطإلى،اعمالهمامنالكثيروقّعاواللذين

ممزاجوهناك،اًيوليافيعليهماكانإلىلايرقىتصويركمابح!تنبضالتكوينمتناسقة

زيوسيصوَّر"الفلياكس"مسرحياتمنمشهدأفيهيقدماستياسللفنانناقوسى

يطلخشبىبسلممستعيناَشابةامرأةمخدعإلىالتسلّلشيخرختهرغميحاولوهو
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،يدهفيصغيرمشعلبوساطةالطريقهرمسلهينيربينما،قوائمهبينمنراًسه

يوحى.مماينطقالمشهدويكاد،وأقنعتهمالهزليةالمسرحياتممثلىبثيابكلاهماويبدو

مغامرةفِىالمنقادينبالإلهينالساخرةالتمثيليةالمحاكاةفيهتتجلىكماحركةمنبه

على،منهاوسخريتهبالآلهةالرساماستخفافعنالمعبرينالقناعينخلالمنغرامية

علىالمنظورقواعدتزاءىكما،عليهماالمطلةالنافذةفيالمرأةوجهيظهرحين

.زيوسيحملهالذيالسلمفياستحياء

المحرقةفوقوهىزيوسمنهرقلوأمأمفتريونزوجةألكمينامشهدوفي

وإنتكوينهفيالروعةبلغحيث"البريطانىبالمتحف"ممزاجفوقبيثونللرسام

التشكيلى.الحسنعنالألوانخطةتباعدتكما،المنظورقواعدمنخلا

واستطاعأمفتريونالملكزوحهاصورةفيتخفىقدزيوسالإلهوكان

جريمتها،علىلهاعقابأبحرقهاأمفتريونفقضى،هرتلمنهاينجبأن.كلضاجعتها

ألكميناألقيتالىالمحرقةفيالناربهيوقدمشعلأيمذالملتحيأمفتريوناليمينإلىويرى

تحسنألكميناتكادوما،امفزيونلمساعدةالمحرقةيسارإلىأنتينررو!بينما،فوقها

اليسارلىاٍظهرأنمالبثالذكطزيوسبالالهمستغيثةذراعهاترفعحتىالنارألسنة

بينمامربعاتذاتعباءةالأيسركتفهعلىوتتدلىالإكليلرأسهيعلواللحيةمضفور

حوليلتفأبيضقزحبقوسفإذا،صواعمْهمطلقأصولجانعلىاليمنىبيدهيقبض

كلاعلىفتاتانتشاركحينعلى،سوداءمساحةفوقالبيضاءالماءذراتينثرالمحرقة

نجرمإلىتحوّلناللواتىالهياديسمنوهما،جرَتينمنالماءبصثقزحقوسجافي

مرسمفيلااٍلاتظهرنواللواتى"هياس"أخيهنعلىحزنأالبكاءعنلايكفن

.الأمطار

،مرآةتحملالفجرربَة"أورورا"إيوستبدوزيوسللإلهةالمقابلةالجهةوفي

أكثرتقليدبنفنانينكانواأعمالهممسترىارتفاعبرغمبايستوممصورممطأنالحقوفي

مصوروخاصةخلفالًهماأيديعلىالفنانينهذينأسلرباستمروقد،خلاّقينمنهم

الأصالةعنوابتعادالرسمفيمطّردتدهورمنذلكصاحبمابرغم"نابلى"

.الموضوعاتاختياروسوء

أشدتكوينات،.مقالرابعالقرنأواخرفيأنجزواصقيليةمنالرساميينوبعض
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إنتاجهمتمركزوإنالممتازةالأعمالبعضينجزونالمصورونمضىوهكذا،طموحأ

مراسمنجحتالىالضخمةالتكويناتأنكما،وصقيليةإيطالياحنوبفياللاحق

أشدوموضوعاتحجمأأصغرلتكويناتمكانهاخففتقدتنفيذهافيوبايستومأيوليا

ألفة.

الاغريقية:الأوانيعلىالرسمليالمستخدمةتوالتقبالأسالببصه--3-

!

الهندسي؟الأسلوب5-31-

لهذاالمبكرةالمرحلة،.مقالعاشرالقرنخلالايأثينيةالأوانىعلىنرىبدأنا

الأقوإستأخذحضث"الأوليالهندسىالطراز"باسمعُرفالذكطالجديدالأسلوب

الفرجارباستخدامجديدةزخرفيةأشكالأالمركزالمتحدةالدوائروأشباهوالدوائر

الفنانونداًبالىالرخوةالأنماطمتناهيةبدقةترسمأنتستطيعالىالمشطيةوالفرشاة

ايأوليالهندسىالطرازتطوروكلما...باليدرحمهاعليمضىفيما"الموكينيرن"

.السرداءبالرسوممترعاالإناءسطحمنالمزيدنرى

التاسعالقرننخلالمكتملهندسىطرازإلىتطورتْأنالمرحلةهذهومالبثت

حتىالفخاريةالأوانيعلى"الهيئةشبحية"الحيةالكاشًاتفرحمت،.مقوالثامن

الوقتتقدمومع،بهاالمحيطةالهندسيةللزخارفالزواياذوالضيقالتكوينتواكب

،والنهودالأصابعإلىوانتهىوأنفأذقنأأوالشعرمنوخصلةعينأيضيقالفنانأخذ

التيالهندسيةالأوانىهذهأقدمومن،الهيئةبدائيةجملتهافيالرسوماتهذهوجاءت

مترينارتفاعهايبلغقدالىالضخمةالجرارمنعددالحيةالكاثناترسومتحمل

كالنحيبلهاالمصاحبةوالمناظر"الموتىرقدة"عليهاونقشتعاليةبدقةمصنوعة

وتصنع،المقابرفوقتنتصبنفسهاالجراروكانت،الجنائزيوالموكبالنعشحول

الميتعلىفيسقطالساثلالقربانفيهايُصبحتىمثقوبةبقاعدةاوقاعدةدونأحيانأ

بالمقابر.تذكاريةلأهدافأيضاَاستخدامهاجرىوإن،تحتهاالراقد

زخرفيةصيغمنبشرائطالاناءسطحبتغطيةالمكتملالهندسيالطرازيتميز

وكأنهاوإفراطببراعةتنوعتوإنجدامحدودةمحصلةفيتنحصرزواياذاتمتقاربة

الهندسىالطرازفيالكبيرةالجرةوتمثل،الاناءشكلبوضوحيحددزخرفينسيج
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فتتكرر،العصرذلكفيالإبداعمننوعأ،الحيَّةالكائناتتصويرجانبإلىالمكتمل

صيغةفيهاوتُصتخدم،والاتساعالارتفاعمتباينةمساحاتفوقالهندسيةالأشكال

المتكررالمفتاحبشكلالشبيهةالحليةعنفضلاَ،الزخرفية"المياندر"تعرجات

."الإغريقيات"باسمالمعروف

فيالظهورنادرةالمكتملالهندسيللطرازالبارزةالمميزةهذهكانتوكما

فيقليلةالمركزالمتحدةالدوالًروأنصافالدوائركانتكذلك،الأوليالهندسىالطراز

المكتمل.الهندسيالطراز

واضحةثلاثيةخطوطبعضهاعنتفصلهاأفاريزمنالإناءسطحويتشكل

لوحاتإلىالأفاريزهذهوتنقسم،هندسيةزخرفيةصيغةمنهاكليحتريومطلية

التزيننزيادةأنعلى،الإيقاعرتيبةشطرنجيةمربعاتتشكّلمعقوفةصلبانبوساطة

شكلأنكما،الفائقةالدقةعلىيطغىذلكمعيكنلمبالتفاصيلالعنايةوشدة

عروتيه،بينأوعنقهعلىالمنجزةللنظراللافتةوالصيغالأنماطبفضليتحددكانالأناء

تأثيرأمامالخرأفتأثيرفتضاءلوتنويعاتهاالصيغأسرفيوقعأنمالبثالفنانإنغير

منمنتظمةبشبكةكلهالإناءسطحتغطيةفيالرغبةمعهمازادتوهو،الرسام

.الطرازلهذامميزةجوهريةحمةهذهباتتحتىالمثنوعةالزخارف

المحيطةالخطوطتحددهانحيلةخيالاتأوأشباحهيئةعلىالأشخاصورحمت

النحيل،الخصرمكؤنأالقمةمقلوبالزواياحادمثكشكلفيهاالجذعيتخذ،بها

قدأو،للمثلثامتدادكأنهاتبدوحتىالنجسيمعنهاغابخطوطفيالأذرعوتمند

المثلث.هذافوقمرسومأمستطيلأتكرن

علىالمورقةالغصرنناثري"بالحركةالنابضةالمشاهدفيالأشخاصأنغير

الحركة،بتسجيليسمحطفيفأبُعدأالنمطيالنموذجعنتبعدكانت"الميتجثمان

تظهربينما،سيوفهميحملونوهمأحياناالميتعلىالنواحمناظرفيالرجالويظهر

منناحيةكلفيبسيطةإشارةمجردحزنهنعنتعبر،الطويلةبشعورهنالنساء

ركأفنراهبلالتابوتفوقالرقادوضعفيالميتجثمانولايصوّر...المثكناحيي

مثلمانشاهدأكثروما،التابرتفيأفقيةذلكبعدوضعتلرحةفيواقفاَيصوّرقد
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حلقتينمعالرجهتمثلالداثرةفيهانجدالىالأطفالرسومفيالمتخيلةالرسومهذه

ملامستها.دونالرأسيعلوالرأسوغطاءالعينينتمثلانداخلهماصغرتين

فيالشرقعناليرنانأخذته.مماخصربتهااكتسبتالىالبداياتهذهمن

ثمكافةالمجالاتفياليونانىالفنتطور.مقالسابعالقرنوخلالالثامنالقرنآواخر

.مقالسابعالقرنمنتصففيظهرتأنالضخمةوالتماثيلالعمارةأوابدمالبثت

المستقبل.فيلازدهارهاأساساَغدتالىأوضاعهاأواخرهفيواتخذت

مرةازدهرقدالجداريةالرسومفنبأنالاعتقادإلىيدفعماالأسبابمنوهناك

شكومامن،الأوانيرسومبعضفيأثرهنلمسالذيالأمر،نفسهالوقتفيأخرى

مجموعةضمنتطورهعلىساعدتقدأثينامدينةفيوخاصةالقديمةأهميتهأنفي

كبيرإنتاجفظهر،متواضعةحرفةمجردفيانحصارهمنبدلاَالجديدةالكبرىالفنون

الأوانىفوقالحيةالكاثناترسوماتوبقيت،الصنعالجيدةالفخاريةالآنيةمنووفير

الذكطنفسهوالمستوىنفسهوالطابعنفسهابالروحتنعم،.مقاتس!القرنحتى

الدورمراعية،حينذاكالمرسومةالجداريةواللوحاتالبارزالنحتأعمالعليهكانت

لمالذكماالأمر،الفخارىالاناءزخرفةوهوالرسوماتهذهتؤديهالذمم!الأساسي

اليوناني.الفنانعنهيغفل

:والحمراءالسوداءالأش!لثقنية5-3-2-

المسطحةالمستوياتعلىالرسمعنالأوانىعلىالرسمنميزالىالرئيسيةالسمة

منسلسلة.مقالسابعالقرنشهدفقد،للرسوم"الشبحى"النمطكانت

الجداريالرسممنهجومحاكاةالزخرفةوأساليبالفنيةالأصولتناولتالتجارب

على"السوداءالأشخاص"رسمتقنيةالقرننهايةمعوظهرت،اللوحاتورسم

تُنقشحينعلى،للبرتقاليالمائلالأحمرالفخارسطحفوقلامعأسودشبحهيثة

هذاتطورمرحلةخلالانحصرتأخرىألوانعنفضلأمحفورةالتفصيليةالرسوم

وتفاصيلالجوادومعرفةالشعرخصللرسمالأحمراللرندرجاتنطاقفيايأسلوب

ولحىالنساءبشرةعنللتعبيريستخدمكانماكثيراًالذىالأبيضاللونبجانبالثياب

وشعورهم.الكهول
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لونكان،.مقالسادسالقرنخلالكمالهالأسلوبهذابلغحيثأثيناوفي

اعتمدوقد،والأحمرالأصفربيندرحاتهتزاوحالذ!هماالبرتقاليهوالمسمعملالصلصال

ووضوحأتعبيراأشديأنهالخارجىالمحيطرسمعلىالشبحيالرسمالمزخرفونالفنانون

.للإناءالمنحىالسطحفوق

الذيالنوعمن"الايذركط"حرةفوقالسوداءالأشكالتقني!منلناويتضح

تُعدكانتالىالماءينابيع.ممثاهدمزينةوهى،المساكنإلىالسُّبلمنالمياهفيهتنقل

الجرارأغلبعلىملاحظتنامع،الإغريقىالنسائىالمجتمعحياةلطالمهمةالمراكزمن

،اللونبرتقاليةخلفيةعلىالأسودباللونرُحمن،السُّبلمنبالماءحرارهنيملأننسوة

وبعضالنساءثيابمحيطيُبرزالذىالأبيضباللونوأذرعهنوحوههنطليت

مدىوالينابيعالجرارعلىالتفصيلاتمنوجملةوالصدرالأكتافعلىالتطريزات

أوضاعها.معواتساقهاالمرسومةأشخاصهوحيويةالرسمفنتقدم

تقنيةظهرت.مقاتسالقرنحلرلو"053"السادسالقرننهايةومع

ذاتالأوانىلإنتاجمركزاهموقتذاككانتالى،بأثيناالشبحيللرسمحديدة

خطةفيهاانعكستالى"الحمراءالأشكالتقنية"هى،الحيةالكائناترسوم

لامعة،سوداءخلفيةفوقالفخارلونفيالحمراءالأشكالفأتت،الرسممعايألوان

قليلأ.ناتئةبارزةيجعلهامماالمزجيجبطلاءوالتفاصيلالمحؤطةالخطوطرسممع

بوساطةالصلصالمنالسطحفوقللمشهدالمبدثىالتصميمإعداديجرممطوكان

،الاعدادمرحلةعندإتمامهاتوقفالىايأوانىبعضفيمانرىنحوعلىحادةغيرأداة

أبعدداخليةخطوطتتلوهارفيعةدقيقةبخطوطللأشكالالخارحىالمحيطبُرسمثم

اA).الأسودباللونالخلفيةتُطلىالنهايةوفي،عمقا

الحمراءالأشكالتقنيةمنالمبكرةالمراحلخلال"التحزيز"انتشرقدوكان

هذهعنأقلعواأنمالبثراالرساصينأنغير،الشعرخصلاتتحديدفيوخاصة

الطريقة.
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بطلاءتُرسمالأخيرةكانتالثانويةئلكعنالأهميةذاتالخطوطولتمييز

هذهواستمرت،والذهىالعسلىاللونينمنمتنوعةظلالفتكسوهاالمخففالتزجيج

نحوالحمراءالأوانىاسطحعلىالسوداءالأشكالتقنيةجانبإلىمنتشرةالتقنية

القرنمستهلفيمذهلأتفوقأالحمراءالأشكالتفوقتانإلىسنةثلاثينأوعشرين

تنفردالحمراءالأشكالذاتللأوانياللامعةالسوداءالخلفيةوكانت،.مقاتس

بشكلالأشخاصصرربينتفصلالاناءلسطحتثبيتهاعنفضلأفهي،مهمة.كليزة

الرسم.تقنياتمنأخرىتقنيةأ!فيلايتحققطبيعى

:البيضاءالحلفيةثقية5-3-3-

جديدةتقنيةالأثينيينالأوانىرساميبعضابتكر.مقالسادسالقرننهايةمع

وغدا،اللوحاترسممنبعيدحدإلىواقتربتالشبحىالرسمقاعدةعنأعرضت

فوقهامنيرسمثمالعاجى،الأبيضاللونمنرقيقةبطبقةالبرتقاليالفخاريطلىالفان

الثالثة"التقنيةهذهوحميت،الماثيةبالألوانالخارجيالمحيطأىالاباليةالصورة

:نماذجثلائةولديناالبيضاء"بالخلفية

المزخج.بالأسودمحيطهرُسمالأبيضال!لمنخلفيةعلىتريتوناأ-

ديونيسوس"تمثلحمراءأشكالاترحىسطحهعلىرُحمتكأس2-

شخصيةالداخلىسطحهفوقنرىحينعلى"،والمايناديسوالساتر

فهدجلدكتفيهافوقوأسدلتأرقطبفهدأمسكتوقدواحدةمايناديس

أخر.

r-الرسومعنكثيراَعليهالموحودةالرسوماتلاتبعدحيثكراترونالممزاج

باللونمغطاةالسماءتبدوحيث،منهاالكثرفُقِدالىاليونانيةالجدارية

بأعشابهامرقشةوالصخور،التفاصيلمعهتتضحلاالذ!الأبيض

الأبيضباللونالنساءبشرةلونتوقد،ايألوانمتنوعةوالثياب،المتسلقة

علىالرجالبشرةرسماقتصربينما،بيضاءعاحيةخلفيةفوقالناصع

لونى.تمييزدونالمحؤطةالخطوط

زيوسأبيهفخذمنالثانىميلادهمعحزةبعدالطفلديونيسوسالم!ثسهدويصور

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وقوع.ممحرداحزقتعندماالآدمىسيميليهأمهحسدمناختطغهانبعدخبأهحيث

إلىثم،بالرعايةليتعهدنهنيساحورياتإلىهرميسفحملهعشيقها،علىنظرها

الخلفيةمنبياضأأشد"المرسوم"المضورالمشهدفيبداالذىالعجوزسيلينوس

.البيضاء

الانتصاراثرعلىكانبيضاءخلفيةفوقالأوانيعلىالرسمتقنيةوظهور

القرنبدايةفيزحفتقدكانتاليالفارسيةالامبراطوريةجيو!قعلىاليونانى

والجزرالصغرىبأسيااليونانيةالمدنوغزتإيجهبحرشواطىِءبلغتحتى.مقالخامس

.المررةحز-سةشبهباحتلالأيضامهددةشواطئهاعنالبعيدة

وبالاتيه"وسلاميسالماراثون،)معاركفيعليهاانتصرتوٍاليونانلهافتصدت

تلبثفلم،الكاملتحررهفيتجلىاليونانيالفكرفيأثراتركالذيالانتصاروهو

الفنانونوتخلص،والرسمالنحتفيتمخضفكركطبازدهارنعمتأنالتاليةالأحيال

مقاصدهمعنالتعبرعنعاحزةباتتالىالمترارثةالقدكلةالتقاليدمناليونانيون

الكلاسيكي.الفنقراعدتطويرفيوأمالهم

بأثينا.مقالخاسالقرناًوانىعلىالبيضاءالخلفيةفوقالرسومتغدلذلك

الرسمفنلتأريخمهمةوثائقالخلابجمالهاجانبإلىالنابضاليونانقلبوهي

ذاتالمرسومةايأوانيتقييمعندالحذرإلىيدعوانينامرهناكأنيخر...الإغريقي

)91(:البيضاءالخلفية

منمصنوعةالآخرىالآنيةكسائرالأوانيهذهإناهميةاقلهماوهو:أولاَ

قطعياًتسليمأنسلمأنلايجوزثمومن،محدودةبألوان"التراكوتا"المحروقالطين

المرسومة"المفقودةالتصريرلوحاتفوقالتلوينلطريقةحقيقيةأصداءبكونها

حجةمؤلفاتهمتُعدممنبعدهوما.مقالأولالقرنكتابمارذدأكثروما.سابقاً"

الألرانذاالرسمكلارسونكانواالفنانينبعضأن،المفقودةاليونانيهَالرسومفي

والأزرقالأخضرباستثناءومركئاتهاوالأصفروالأحمروالأسودالأبيض،الأربعة

الفنانينأنالبعضيقررحينفعلى،ومتعارضةمضطربةالرواياتأنغير....
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الفزةفنانرااستخدمبينماالمحددةالألوانيستخدمونكانواالذينوحدهمهمالقدامى

العمارةتلويناتعنالقديمةالآ!لاربعضكشفت،الألوانالمتعددالتلويناللاحقة

القديم،الإغريقىالعهدمنذيستعملانكاناوالأخضرالأزرقاللونينأنوالنحت

اللونباستخدامالقديمالعصرأواخرمنالمتبقيةالقليلةاليرنانيةاللوحاتتشهدكما

الأخضر.اللوناستخدامدونتامةبحريةالفاتحالأزرق

فيظهرممابأسرعالنحتفيالكلاسيكيةللثورةالفىالتأثيرظهرلقد:ثانياً

أشدنحرهطريقهمالإغريقالفنانونيتلمسالذكطالجديدالرسملمعاوكان،الرسبم

يتمالكمالنحومرحلياًاضطرادهماجعلوهو،العريقالنحتلمعامنودقةتشعبا

مصاحبةالكامنةالاغريقمواصبعنكشفتالىالفنثورةوكاشا،مراحلعلى

السياسيةوالآراءوالعلوموالفلسفةالأدبفيأيضأصداهاظهرعامةتحرريةلانطلاقة

العملية.وتطبيقاتها

لمعابأنيوحىماالفرسعدوانردّإلىواندفاعهمحماسهمفيلنحدوإنا

التاليالجيلأي،بريكليسعصرفيبأثيناالنهائىبناؤهاستكملقدالجديدالإغريق

العصرذلكخلالبهالمسلّممنأصبحانفلاعجب،.مقالخاس!القرنمنتصفبعد

النحتمساريحددنمطأأعمالهمغدتالذينالإغريقىالنحتفنانيأعظمأن،بأسره

هوالرسامينأعظمكانحينعلى،لبريكليسالمعاصرفيدياسهوكلهالاغريقي

بريكليس،عصرعلىقرنمنأكثرمضىبعدوذلكالإسكندربلاطرسامأبيلليس

خلالنفسهعلىخلعهالذيالطابععلىالحفاظفيالكلاسيكيالمفهومأخفقأنوبعد

هذاأجلمنوربما-أيضاَالتدهوربدأحيث،بأثينا.مقالخامسالقرنفيمنحزاته

أعمالفيالأقدمونبهاشعرالىكنلككلاسيكيةبحقبةالإغريقىالرسميمرّلمالسبب

.البارثينون.كلعبدالنحتأعمالفيبهانشعروالى،بوليكليتيسومعاصرهفيدياس

الذكطالشبحىللرسمتتيحتكنلملأنهاالبيضاءالخلفيةتقنيةطريقهاتشقلم

الخلفيةتتيحهمااللتيننفسهماوالقوةبالميزةيتحللمو،الفخارياترساموابههَامَ

استخدامهاعلىالحمراءالأشكالرسئامىكبارمنعدددأبذلكومع،السوداء

كما،الآنيةأشكالمنمحدودعددوفيوالآخرالحنِنبين.مقالخامسالقرنطوال

الزيتقاروراتفيثم"الكيليكس>)أوانيعلىالداخلىالسطحرسومفينرى
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لمباركة،اليوميةالمعيشةأغراضفيوظيفتهاعنفضلأتستخدمالى"ليكيثوس"

المقابر.فيالموتى

الاغريقية:الأوانيعلىوالنقويقال!باتأهم5-4-

فينرىمثلماكبرىأهميةذاتالآنيةرسومإلىالمضافةالكتابةماتكونكثرأ

فإنالأياملناحفظتهاالىالاَنيةمنالكبيرالعددبرغمانهوعلى،الأوانىبعض

القرنمنالثانىالنصفإلىالسليمةالآنيةأغلبوتنتمى،نادرةعليهاالتوقيعات

التوقيععادةفيهاتمارسكانتالىالفترةوهىٍ.مقالخاسىالقرنوأواثلالسادس

يضرتبقلمحتى.مقالرابعالقرنأواخرفيتمامااختفتالىالعادةتلك،الآنيةعلى

باناثيناي""امفوراباسمالمعروفالآنيةمنالخاصالنوعذلكعلىالأثينيةالتوقيعات

.المبارياتكأسأو

منها:أهدافلعدةتستخدمالكنابةوكانت

نفسه.إلىالمصوّربه.الشخصيحكيحديثعنتعبيرا-

."..إليكتحياتى"اللوحةيتأملالذىالشخصإلىعبارةترحيه2-

حركةتفسرأو"باتروكلوسلتأبينمباريات"المرسومالموضوعتوضيح3-

."يقفزأنوشدًعلىإنه"المرسومالشخص

وأ"أحاكساوهرقل"المرسومةالأشياءأوالشخصياتاحماءتحديد-4

نبع،.أوإناءأومقعد"أو"زانثوسنالحط"أو"بأفروديتخاص"

معنىأكطعلىلاتدلمتشابكةحروفبرسمِالزخرفةمنلونإضفاء5-

جميلا.شكلاَكرّنتوإنواضح

هذهلاشاعةبالجماللهمالمشهودمنفتاةاوشابعلىالجمالصفةإضفاء6-

لرحاتعدةعلىاًولوحةعلىذلكبتسجيللأحدهماتكر!كلاَالصفة

المديحإزجاءكانوقد،"الفاتنةفلانةأوالجميلفلان"عبارةتحت

شائعاَ.للغلمان

الجوانبعلىوالأرمَامالحروفبعضبوضعوالشراءالبيععملياتتسجيل7-

الاَنية.لقواعدالسفلى
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المرادالشخصاسمبحفرانتخابكتذاكرالمكسورةالآنيةقطعاستخدام8-

أمثالعلىمسجلأالبارزينالأشخاصأعاءمنكثرومازال،التخابه

.المثالسبيلعلى"ثيميستركليس"اسمومنها،القطعهذه

الذينالفخارينمنأنفسهمالفنانينترقيعاتهىالكتاباتأهمولعل9-

علىالتوقيعاتهذهوتظهر.رحموهاالذينالرسامينأوالاَنيةصنعرا

EPOIESEN-فلانصنعها":شكلين or EPOIEI"صورها"و

."ممم!ك!ص!ول3*ص!ءهEGGRAPHE-فلان

صنعها"ينقث!صوّرهالذيهوالإناءصممالذىنفسهالشخصكانوإذا

فنانينومصورهاصانعهاكانإذا"فلانوصؤرهافلانصنعها"او"فلانوصؤرها

بتعبيرمصحرباًمختلفةأنيةعلىيتكررنفسهالاسمنرىوأخرأنولين،مختلفين

يتكررنفسهالاسمكانالحالاتبعضوفي.أخرى"صؤرها"ومرة"صوّرها"

ذلكمردولعل،طرازهماحيثمنتختلفانأنيتينعلى"صوّرها"بالفعلمصحوباَ

نفسه.بالاسميديعانكانامختلفينفنانينوحودإلى

الأحيانبعضفيدُوّنتوإنالآنيةأبدانعلىتسخلالتوقيعاتأغلبوكانت

الحروفهىايأتيكيةالحروفكانتكما،الحافةأوالقاعدةأوايأذرععلى

فيايأيونيةالحروفبدأتأنإلىتقريباً.مق094عامِحتىالكتابةهذهفيالمستخدمة

فيتستخدمكانتايأيونيةالصيغأنوالراححتقريبا،.مق048عامبعدالظهور

طريل.بوقتالدولةتتبنّاهاأنقبلالرعيةيخرالكتابات

(مكنأنهإلاّالأتيكيينالآنيةلرسامىالحقيقهَايأحماءمنقلةإلاولانعرف

وابتكر،منجزاتهمعلىيوقعوالمالذينالمرموقينأتيكافنانىأساليبعلىالتعرف

وأ"النيريدمصور":مثلرحموهااليالموضوعاتمناشتقوّهالهمأحماءالعلماء

وأبرلينمصرر"مثلالآنيةعلىفيهاعثرالىالمراقعمنأو،"الجورحونةمصور"

وأ"أيونمصرر"مثلالفنانليهاٍأشارجالياعلىمثلاسممنأو"نابليمصور

."بريجوسمصور"مثلمعهتعاونالذي"الفخاركط"الخزّافاسممن
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الآنيةبرسومالاهتماممضاعفةفيسببأالمتعددةالأساليبهذهتباينوكان

مثللمؤرخمثيلأنجدلمأنناغير،النهضةعهدرسوممعالحالهومثلمااليونانية

منحزاتهمخلالمنإلايُعرفونلافباتواالمصورينهولاءلحياةيؤرخ"فارساكط"

حتى062عاممنابتداءًالتاريخىتتابعهموفقمرتبينالرسامينأبرزومن،فحسب

03 oتقريبأ..مق

ايأشكالطرازبداياتعاصرواالذينالفنانين"نيسوس"الرساميتصدر

هرقل"رسمتحملالىالأمفورامزخرف".مقالسابعالقرننهايةفيأى،السوداء

،الجورجوناتيصارعوهوثمديانيرازوجتهنحطفنيسوسبالقنطوريفتكوهو

السفنكس.رسمتحملالىوالأمفورا

السادسالقرنبدايةفيشهدواالذينبينمن"سرفيلوس"الرسامعرفناوقد

الفزةخلالالواضحبطابعهصبغهالذكطالشرقتأثرمنالإغريقىالفنخلاص.مق

المبكرةأعمالهاعتمدتوقد،مصررأكونهحرارإلىخزّافأسوفيلوسوكان،السابقة

الوحوشوكذلكبعضاَبعضهاتواحهالىالحيواناتمعاركتصورالىالأفاريزعلى

ثم،بالشرقالمتأثرالعصراستخدامهافيأفرطالىوالسفنكسالسيرينيسمثلالخرافية

الجنائزيةوالمباريات،وبيليوسثيتيسكزفافالأسطوريةالمشاهدنحواتجهأنمالبث

.باترولكوسلتأبينأقيمتالى

أعمالهوتتصدر،اللاحقللجيلالرثيسيالمثل"الجورجونةمصور"ويعد

عنفضلأوالجورجوناتبيدسيوسقصةعليهاصؤرتحواملإلىمستندةجرَّة

الفراغاتوملءالرسمودقةالمعبرةالإ!كاءاتتتحلىحيثالحيواناتمنصفوف

الخزافصاغالسادسالقرنمنالثانيالربعوخلال،الفنانلهذاالمميزةبالزخارف

باسموالمعروفة"بفلورنسا"المحفوظةالأثريةالكأسكليتياسوالمصورتيموسإرجو

السادسالفرنمنالأولالنصفخلالالرسمفيالجديدالاتجاهوتمئل،فرانسواإناء

منمتراكبةصفوفستةعلىمرزعةالوضوحبالغةشكلماثىنحوتضمفهى،.مق

(2.)الفوهةإلىالقاعدة

)02(0991,,CASTANER,P- Les Amphores MASSALIETES 'D emporion, Lattes

1769.ح
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عبارةبعدمرتينوقّعفقدسواءحدعلىومصوراَخزافأإكسكياسوكان

برلينفيموحودةأولاهماايأمفورانوعمنأنيتينعلىوذلك"وصنعىصوّرنى"

بلعبةشبيهةلعبةمعاَيلعبانواجاك!لأخيلرسمويزيّنهاالفاتيكانفيوالثانية

أوانرسامكانكمالوحاتمصورليدوسٍشأنشأنهالفنانهذاوكان،الضامة

منممتازةأوانممانىِعلىتوقيعهمنخزافابوصفهأمازي!الرساموعرفنا.خزفية

الكؤوس"منعددارسمكماالكبيرةالأوانىيزخرفوكان،التشكيلتقنيةحيث

رشاقة.منأشكالهاعلىأسبغه.مماامتازت"الزخارفالمنمنمة

علىتظهرنيويوركفيموجودتان"ليكيثوس"نوعمنأنيتانأعمالهبينومن

مواكبأحدالأخرىوعلى،ينسجنهأويمشطنهأوالصوفيغزلننساءإحداهما

.الزفاف

الأوانيعلىالرسمموضوعاتوجوقته"باخوس"ديونيسوستصدروقد

فيتستخدمالأوانىهذهكثرةكانتفقدعجبولا.مقالسادسالقرنمستهلمنذ

تناولها.أومزجهاأوالخمرحفظ

تقنيةاستخدمواالذينالفنانينأواثلمن"أندوكيديس"الرساموكان

شابوإنإكسكياسمهدهالذيالحقلفيالعملواصلوقد،الحمراءالأشكال

.بسيسزاتوسالطاغيةعصرأبهةإلىمردةتكلّفالقويأسلوبه

مننية6والابسزوننوعمنآنيتينعلى"بسياكس"للرسامتوقيعوهناك

ووفرةالعنايةبشدةيتميزبأسلربالأحجاممختلفةأوانىزيّنوقد،الكيليكسنرع

وقد،تجريبياتجاهذامثلهكانإذأندوكيديسمصورغرارعلىالزخرفيةالئفاصيل

الموجودالكيليك!علىالبديعةالبوقنافخرحمهفي"السرداءالأشكالتقنيةاستخدم

،والسوداءوالبيضاءالحمراءالأشكالتقنيةاستخدمكما،البريطانيالمتحففي

حكمإيوفرونيوسالفنانواكبوقد.حمراءأرضيةعلىالبيضاءوالأشكال

الأثنيةالديمقراطيةعهدفاتحةثمكلشِينيسوإصلاحاتالدكتاتوريبسيسزاتوس

العصر.هذابصماتأعمالهفحملت

بالتماثيلالشبيهةشخوصهرسموقد،أوانستعلى"يوثيميديس"ووقع
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الرسامينفكرالعصرذلكفييشغلبدأ.مماخاصاهتمامعنبعضهايكشفواثقةبيد

."النسبىالتضاؤل"وهوألااليرنانين

وله،.مق047وعام005عاممابينالفزةفيدوريسالرسامعملوانحصر

فنانىكبارمنعددوهناك."البسيكتر"نرعمنإناءعلىالراقصالساترمشهد

الرساممثلوزخرفتهاالححمالكبيرةالآنيةصنعفيتخصصواأنهميبدوالاغريق

يثبت.مماعليهاوؤقعميونخ.ممتحفموحودةكبيرةكأسأزئنالذى"كليوفراديس"

والايذرىالأمفررانوعمنأكثرهاإناءمائةعلىمايزيدرسموقد،صنعهاأنه

المايناديس.شكلفييتجلىمثلمامتميزبأسلوب

.ممتحفموحودةالأمفورانوعمنطويلإناءمناحمهبرلينالرسامويستمد

إناءمائىمنأكثرإليهنسبكما،الساتيرمنواثنينهيرميسرسميحملبرلين

توقيعاَ.منهاأيلايحمل

أبرعمنأثيناورسام"ثيسيرس"و"ديوسفوس"و"سافو"الرسامويعد

خلال"الأويونوكويه"العنقذاتوالأمفررا"ليكيثوس"نوعمنالأوانىمزخرفي

وأبدعالأوانىرسومفيحديدةروحأبعثتالى.مق475.45-بينالممتدةالفزة

طبيعيةمشاهدمنخلفياتعلىالمسترياتمتباينةطموحةتكويناتالمزخرفونفيها

معوالاغريق،القناطرمعاللابيثصراعحولتدورالحجمكبيرةأوانفوق

.الأمازونات

وهوالكراتيروننوعمنبديعأإناءًزينالذى((نيربيد"الرسامبرزوقد

فيأشكاليحانبنيربىأبناءومصرعالأرجولملاّحيرسمعليهاللوفرموجرد.ممتحف

"الرساموتخصصأثيناالربةتمثالمثلأيامهاالشالًعةالتماثيلبأوضاعشبيهةأوضاع

الىالكلاسيكىالفنبقواعدتأخذرصينةهادئةتكريناتابتكارفي"فيلاحوليا

رشاقةفييرقصنالنساءمنلجوقةمشهدأنرىحيثمباشرةالتالمطالعصرفيظهرت

."برومافيلاجوليا>>.ممتحفموحردناقوسيممزاجعلى

منحرتاتبهاانفردتالىالعظمة"أخيل"الرساممنجزاتوتستعيد

تصوروالىبالفاتيكانالموحوداتالأمفوراإلىنسبةأخيلالرساموحمىّ،البارثينون
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مائىنحوفيالمميزأسلوبهعلىالتعرفامكنوقد،برييسيسالطرواديةوأسيرتهأخيل

وأجل"ليكيثوساد"علىالبيضاءالخلفيةتقنيةاستخدامإلىيميلبطعهوكان،أنية

تحملفتاةصورةأبدعهاومن،التقنيةهذهوفقحاءتالىهيوارقهارسوماته

أثينا.ممتحفليكيثوسفوقأخرىورحمة"برسطن.كلتحف"سيدتهاإلىفانوساً

رحيله.قبلزوجتهيوّدعمحارباًتصورالقومي

والحيريةالنشاطأشاعفقدأخيلتلميذأنهيعتقدالذي"الفيالي"الرساماما

مشهدهىصورهأبدعولعل،-بريكليمعهدمنجزاتعلىخيَّمالذيالسكونفي

الذيالإناءوهر،بوسطن.ممتحف"فيالي"دورقفوق"الموسيقىلمدرسةزيارة"

احمه.الفنانمنهاستمد

الخامسالقرنمنالثالثالربعأوانيرسومفيحيويةأشدمشاهدظهرتوقد

نفسهالوقتفيالاحتفاظمعفيدياسفنسكينةمنالشىءبعضتخلصت،.مق

عنالموروثةالتقليديةالرسومبساطةبينحامعأالأسلربهذاوحاء،الهادئبالتعبير

الكلاسيكيللفنالرصينةالدقيقةوالتعبيراتالوضعياتولينالقديمالأسلوبنهاية

،والقوةالفتوَّةمظاهرمنالذكورأشكالوبحرّدالأنوثةمفاتنالرسومتظهرحيث

لرسامىالمفضلالموضوعبوصفهنشفافةثيابأالمرتدياتالرشيقاتالصباياوتظهر

..مق043عامبعدالأوانى

.ممشهدينالبريطانىبالمتحفمحفوظةحرّة"ميدياس"الرسامزخرفوقد

فيني"وبوللوكسكاستور"الديسكورىاختطافقصةأعلاهايمثلمزاكبين

وبناتيديسالهسبرحديقةفيهرقلأدناهماو!كثل،"مسيناملكابنىوهيلايرا

زفافهاليلةفيهيراإلىجياالربةهديةكانتالئالذهبيةالحبتفاحاتحيثأطلس

رهيب.تنينإلىحراستهاأوكلتوقد

المتحررةالمعالجةعندينوسوالرسامكليوفونالرسامأعمالوتكشف

الأرديةبتصويروالعنايةالأشكاللخطوطالمتانيةوالدراسةالمطروقللموضوع

الكبيرةالأوانىفوقبديونيسوسالمتصلةالموضوعاترسميفضلانوكانا،الفضفاضة

الححم.
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الذينالفنانيناًهممن"الزيجليف"ورسام"ريد"ورسامالمرأةرسامويعد

زخرفةفيالبيلوبونيزحربنهايةقبيلالخامسالقرنمنالأخيرالربعخلالتخصصرا

.البيضاءالخلفيةذات"ليكيثوس"قارورات

فيالمبالغةأسلوبدعاة،وسيوسرلاوبرونرموس،تالوسالفنانونوكان

عمىسيوسولاالفنانرسرممضتحيث،.مق004عامنحوظهرالذىالتنميق

الآلهةصراعمشهدرسمأوحىوإنالتنميقعلىملحرظإلحاحمعنفسهالنهج

الئالمقاتلينتلاحمقاعدةعنبالنكوصصفيّنعلى"نتوماكىجيجا"والعمالقة

فيالمضاليةالرسومهذهجانبإلى...الآنيةرسومفيتوكيدهاعلىالعرفجرى

علىعلاوةوالأسودالأحمراللونىبالسياقيحتفظبساطةأشدأسلربظهرالتزينن

علىويعتمدالحجمالصغيرةالاَنيةفيخاصة،الأخرىالألوانمناللمساتبعض

شكلين.أوواحدشكلرسم

الاسمهذاعليهاطلقالذي"كيرتش"أسلوبإلىالسابقانالأسلوبانوتطرر

ظلالذممطالأسلوبهذانماذجمنكثيرعلىفيهاعُثرروسياجنوبفيمدينةإلىنسبة

الأوانيصناعةمنالأخيرالطوريمثلوهو،تقريبا.مق032عامحتىمستخدمأ

النساءحياةمنمستمدةموضوعاتتصويرشاعحيثالحمراءالأشكالذاتالأثينية

حينعلىوأفرودعطوأبوللوديدنيسوسهمالمفضلونأربابهاكانالىالعبادةوطقوس

يظهركانففدبسرعةأعدتقدالرسومهذهكثرةأنومع،هرقلالأثيربطلهاكان

وبوبمديونيسوسموكبمثلالرائعةالفنيةالأعمالاحدلآخروقتومنبينها

"الرسامباسمفنانهاويعرفبنيويوركحاليأموجودةيونوكويهأوآنيةعلىوإيروس

."بوبى

الهلينيستية:الفرة5-5-أواني

تقنياتاختفتفقد،الأوانىزخرفةفيتغرواتالهلينسىالعصرحلولرافقت

،اخرىتقنياتمحلهاوحلّتقرونثلاثةدامانتشاربعدوالحمراءالسوداءالأشكال

،النمبرابطريقةالزخارفوأضيفت،ايأبيضالتفلمنبطقةالآنيةمنالكثيرفطُلى

احمهاتستمدالى"الخدرة"أوانيمنكبرعددتنفيذفيالأسلوبهذااستخدموقد
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"كانوزا"أوانياًيضاً،منهاالكثيرعلىعثرحيثبالاسكندريةالخدرةمدافنمن

وأخرىمرسومةزخارفتضموالئإيطاليابجنوبكانوزاقيعليهاعثرالىالفاخرة

بصقيليةسنتوريبمدينةفيعليهاعثرالى"سنتوريب"أوانيعنفضلأ،مجسثمة

الرسوممنأسلوبهافيتقزبشتىبألوانمرسومةعذةأشخاصاًمشاهدهاتضموالى

إلىالبارزةالزخارفب!ضافةالأسلوبهذاوتميز"وهرقلانيومبوبى"لطالجدارية

نشاهدحيثسنتوريبمنوعاءكطاءفوقنرىمثلما،الآنيةعلىالمرسوماجوار

.القربانتقذمانامرأتين

كليةالملونةالزخارفعنتخلتأن"الهلينسى"العصرهذافيالاَنيةومالبثت

منالأسلوبهذااستلهمواالفنانينأنالمرجحومنالبارزةالزخارفمحلهاوحلت

.وبرجامونوميجاراكالينأوانىذلكأمثلة،المعدنيةالأوانى

فيمنهاالعديدعلىالعثوربسببالاسمهذاعليهاأطلقالىكالينأنيةأما

والأوانى،منهاعددعلىكالينمنلخزافينترقيعاتووحودإيطاليايحنوبكالين

النقوشنفذتوقد"بارزةبنقولقمزيّنةودوْارقوكؤوسمسارج"منتتألف

عليهاالسابقةوالنماذجالهلينستيةالنماذجعنالمستنسخةالضببأسلوبالبارزة

منصقيليةعُمْلةعنمستنسخقالبمنالمصبوبةالرصيعةذلكمثال،أحياناً

من"كيليكس"لصحنالداخلىالسطحفوق،.مقالخاس!للفرنتعودسراكوسة

)21(.ايأسودبالتزجيجكلهالسطحطُليوقد.مقالثالثالقرن

عنالمقتبسةالمضافةالبارزةالنفوشأسلرباستخدامعلىالفنانرنودرج

والايذريالكراتيرونأوانيمثلالأسودباللونمطليةفخاريةأوانعلىالمعدنيةالأوانى

اليونانشرقىفيعثركما،وشرقهااليونانوسطفيعليهعثرالىوالسكيفرس

المزينهَأوالزخارفمنالخاليةالأسودباللونالمطليةالآنيةمنوفيرعددعلىوغربها

الىالأوانىنحتلفالنماذجهذهوتمثل،الصلصاليةالزخارفمنوغيرهانخيلية.ممراوح

.وقتذاكالمنازلفياستخدامهاانتشر

.Inn-686ص-8291-للكا!المصريةالعامةابيما-الاغريقيالنن-ثروت-عكاضة2(1)
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مفاهيم

الإغريقية"الكلاسيكيةالاَثاومن"

ويظهر،وحدهالمجسدالخارجىالخطرسممنالمشكفةالصورةوهو:الشبحى-أ

.لونأونورأوظلبينفيهلافرققدىبلونغيرهأوالشخصمنظرفيها

إلىتناظرهايؤدى،موقعمنأكثرفيالمتناظرةالتراريخهى:المزدوحةالتواريخ2-

التاريخى.للسردالأحداثتطويعتسهيل

منه.الهروبإلىلاسبيلالتعقيدشديدتخطيطذومبنى:اللابورانث3-

ايأيونيينقبلتساليامن.مقعشرالحادىالقرنفيالأيوليونهاجر:نالأ!لو4

تسالياوكانت،هيلينوسبنأيولوسمناحمهماشتقراوقد،عاماَبثمانين

أيرليا.قديمأتسمى

شرقاً،رليدياجنوبأوكارياغرباَإيجهوبحرئهالأأبوليابينتنحصر:أيونيا5-

حى،

وليبدوسوإفسوسمينايوكلاوزوكولوفونوملطةبريينمدنوتشمل

لليدياأيونياخضعتأنومالبثت.وخيوسوساموسوأزميروإثيراىوتيوس

الطغاةمنالتخلصعلىأثيناساعدتهاأنإلىكرويسوسحكمتحت

.أيونمناسمهاويشتقالآسيوين،

-6Magna Graecia:باليرنانيةويقابله،العظمىالاغريقبلاديعىلاتيىاصطلاح

إيطاليا،بجنوبالاغريقيةالمستعمراتعلىويطلق،"هيلاسميجاليه"

غزارةعنالناتجتربتهالخصباليونانيةالمستعمراتأغنىكانتالىوصفيلية

البركانية.الحمموأثرأمطارها

هذاعلىالكارياتيداسم"فتروفيوس"الرومانىالمعماريأطلق:الكاريتيدلم7-

لاكونيافيكارييةمدينةاسممناشتقهوقد"التماثيل-الأعمدة"منالنوعج

هذايستخدموالمالإغريقأنذلكمنوالأهم،أرتيمسمعبدكاهناتحيث

."كورى"الصبايادعوهنبلالاسم
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،الأناضولمنالغربىالجنوبفيالصغرىبأسياإغريقيةمدينة:كنيدوس8-

علىعثروفيها،.مق493عامالأسبرطىالأسطولالأئينيونهزممقابلها

"ل---،َبراكستيليسصنعمنالشهرأفرودعطتمثال واالمابي!أوالعامهوالحزاله

وهباتالنفيسةوالمعادنالأموالفيهتودعالذيالمكانهيالصغيرالهيكل"

الآلهة.

المسافاتقياسفيتستعملمجوّفةعصاةوهى،يثرقىأصلمنكلمة5!س!-

استعملهاكما،المعنىهذافيهوميروساستعملهاوقد،المستفيمة

مقالةفيبركيلليتساستعملهاومؤخرأ،المعنىذاتلطشعرهفيأريستوفاني!

النحت.فنفيالبشريالجسمأحزاءبينالنسبعن

والوضوحالضوءإلهأبرللوإلىترحع:الديونيسيةوالمبادئالأبولونيةالمبادئ-غ

السُكرإلههوديونيسوسحينفي،والتشكيليةالمرئيةوالفنرنايأحلامفييتمثل

الأبوللونىالمبدأينفينيتشهرأىوقدوالغناءالرقصفنونملهموالخمر

وعناصرتشكيليةعناصرمنتضمنته.مما"المأساة"نشأةمبادئوالديونيسى

تعبرية.درامية

مساحةبينأوأخروشكلشكلبينالفاصلةالحدودهى:المحؤطةالخطوطا-ا

لونية.فوارقأوخطيةفواصلأكانتسراءوأخرى

اللوحةمسطحفيالثالثوالبعدالفراغىبالعمقإيحاءهو:النسبىالتضاؤلا-2

عمقأ،فيهالنظرأمعنتكلمافشيئاَشيئأوأححامهاالأشياءأبعادضصورنتيجة

العمق.ذلكبامتدادالإيهامألوانمنلوناًتضفيبصريةخدعةوهو

مترأ36طولهامرتفعةمستطيلةمصطةمنِالضريحيتكرن:مرزولوسضريح-ا3

بهاوبحيطالجنائزيةال!وسقاعةتحتوكطمترا02وارتفاعهامزأ27وعرضها

ويتوج،مزا21إلىعمردكلارتفاعويصل،ايونيةأعمدةذاتأروقة

الفقيد.تمثالتضممركبةتعلرهمذرجهرمالضريح

.العمودتاجيعلوماكل،ENTABLATUREالنضدا-4

أقمناللاتى"وميدوساويورواليسثينو"هنَّ:GORGONEالجورجونة-ا5

لهنّ،والوجوهالمنظرقبمحاتوكن،الخالدينوحديقةالأمواتمملكةقرب
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عليهيقعمنيُصيبخاطفضوءفيهنوعيرنهن،البرونزمنومخالباجنحة

شعورهن.الثعابينوتتوّجكريهةضخمةأسنانذاتواسعةوأفواههنبَالهلاك،

يتطلعأحدلايكاد،شكلأأقبحهنوكانتبينهنالفانيةهىوحدهاميدوساوكانت

الجيررجونةرأس!منأثينااتخذتوقد...حجرإلىالفورعلىيتحولحتىإليها

وخاَصَمَةالشرورضديأنفسهمحمايةمنهنسخأالبشرواستخدم،درعهاشعار

الفالًق.والجمالالشديدالقبحبينالفنفيميدوساوجهرسمتنؤَعَوإنالحسد

أوٍ"إيرخثيوس"إركيثوسإلىنسبةوالاركثيومالايركيتونويسمىالارخثيوم-ا61

جزءاإنأيضاًويقال،الأساطيرتروىكماأثيناملوكأولإيراكنهأوإختيوس

أئينا.أكروبولعلىويقع،لهحرسأكانالمعبدهذامن

الذيتمتالهمأوىأوالإلهمأوىوهى،كلهالهيكلمركزهيالخلوةحولطط!17-3

الذيطولهابسبب"بالهيكاتومبيدس"المسماةالمقدسةالخلوةتتقدمها،يمثله

.مترأثلاليننحويبلغ

33الكوروسجوقةلقائدنحصصجميلمعبد:ليزايكراتسمعبد-ا8 iهو،.مق

الثلاليةالركاثزطريقفيشيدتالىالعديدةالمعابدبينمنالباقىالوحيدالمعبد

فوقالديونيسىالاحتفالفيالفائزالكوروسجوقةقاثدإلىتمنحالىالقوائم

الزمنبهيترفقلمالذيالمبنىويتكون،ديونيسوسمسرحمنالشرقإلىربوة

لىاٍمستندمنحوتاتذووإفريزملتصقةكورنثيةاعمدةستةلهدائرىمعبدمن

مستطلة.حجريةقاعدة

على.مق328سنةفِىالأولاًتالوسأقام،أتالوسملركهمإلىنسبةأتالا-9

تماثيلعدَّةقاعدتهاعلىشيد،انتصاراتهلتخليدلوحةبرجامونأكروبول

الغربيةأورباسكانمنهولاءوكان،قهرهمالذينالغاليينبعضتمثلبرونزية

طويلة،لمدةسكانهاوأزعجواالثالثالقرنبدايةفيالصغرىآسياهاجوا

ابنأتالوسعرشهايتولىمملكةقليلبعدنصبحأنبرجامونحظمنوكان

.الأتالملوكتوالىومنهفيليتاريوسأخى

صاحبالقديمةالعصورفيالمدنمخططىأعظممن:الأيونىهيبودامرسئخ!
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علىالمدنتأسيسطريقةوصاحب،هيبوداسرباعىباسمالمعروفالأسلرب

شطرنج.رقعةشكل

إليهتردالذىالعالميةالتجارةومركزالحربيالأسطرلمرسىكان:براسميناء1-2

.الأسودالبحرعلىالواقعةالبلادمنتحاتجيع

جانبإلىيوضعبأنحديروهوالهلينسئالعصرفيالمورخيناعظم:بوليبيوس22-

استندوقد*.مق802عاماركاديافيمولدهوكان،وتوكيديدسه!ودوت

تاريخكتابةعلىيقتصرالأيطمحوكان،وتجاربوأسفارعلمعلىتأريخه

146إلى122عاممنالمتوسطالبحرأممويعى،كلهلمالعاتاريخبلاليونان

..مق

البرونز"منمثلاَممثال"علىالمترسبةوالقشرة،البرونززنجاروهو،الكمخ23-

ذلكتؤكد،القشرةعلىيطرأالذىالتحوّلهذاأمريجهلوالمالأقدمينوإن

ثمومن،دلفيفيالنذورتماثيلتتناولبلوتارخوسلسانعلىشهرهَفقرة

"القشرةهذهأهميةوتكمن،التنطف.ممحاولاتالتفسخهذالوقفحهدوا

الىالمهمةللتفاصيلحفظهافِى،الزمنومرالقدِمعنتزاكمالى"الكمخ

.التمثالصُّببعدالفولاذىالأزميليحذَدها

وبولوديوكسكاستورالأخوينعلىيطلقاسم،Dioscuriالديوسكوركط4-2

التغيرمبدأويمثلانوأبطالكألهةيُعبدانوكانابوللوكسالرومانويسميه

خبيركاستوروكان،النورإلىالظلماتومنالظلمةإلىالضياءمنالمتتابع

الحربيةالرقصاتابتكر،الملاكمةخبيربولوديوكسكانبينماالخيولترويض

فيويصرران،والملاّحينللبحرحُماةكلاهماوكانا.العسكريةوالموسيقى

منهماكليدفيالشكلمخروطىوخوذتينالسراويليرتديانالشبابريعان

.أخرىأحيانايحوارهماويقفان،أحياناَحواديهماصهوةيمتطان،حربة

-25Kouros،الوضعيةذاتالقديمالعصرفيالشبابتماثيلوالمقصرد،فتى

.الأمامإلىاليسرىالقدموتمتدالجانبانفيهايتراصفالىالمواجهة

بهاوالمقصود،العذارىأوالصباياKoraiوجمعها،العذراءأوالصبية،Kore-ور

القديم.العصرخلالالواقفاتالصباياممائيل

01م-الكلاسيكيةالعصور-541-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


vv-

-28

-92

-03

"13-

الفنانينلدىمحبباَموضرعاًمغامراتهكانتإغريقىبطل:الأْليىثيسيوس

،اخرىتارةومذثرأتارةعاريأ،صغركرياضيفرحموهالقدماءالإغريقِ

وسيف.ودرعبخوذةمسلحاَوأحيانا

ربةهيئةفيليتصؤر،النصرربةأى"فكتوريا"الرومانويسميهاأ*!مما

كما،النصرعنتعبرانحلةغصنأوإكليلأتحملحناحينذاتالسنصغوة

.كرةفوقأحياناَوتصورالصولجانتحصلكاتَ

Typhoeusالىإخيدناتزو!،وجياتارتاروسأبناءأصغرتوفونأوتوفويوس

وسكيلاوالكيربيروسوالسفنك!بىالخيمايرامنهموحوشألهأنجبت

الفوةعطمالححمهاثلمخيفاوحشأتوفونوكان،والهاربييسوالجورجونيس

وصوتقويةوأقدامر(يادالشررمنهايتطارروعيرنثعبانيةرأسماثةله

الحربفشّن،زيوسلمعاقبةالتيتانهز!كلةبعدحياخلقته،مخيفحهورى

مصرإلىفهربوا،وحبالوأشجارصخورمنيلقيه.مماالأوليمبألهةمزعحاَ

استعادانوبعدكبشىهيثةفيزيوسوتشكل،الحيراناتهيئةفيوتخفّوا

بصاعقة.وصرعهالتيفونواحهشحاعته

Free standingدعامةأوإطاربلاقاعدتهفوقمستقلاوحدهالمنتصبالتمثال

سارية.

toحقدأزيرسمنحبلىوهىهيرامنهاانتقمت،لاتوناالرومانيسميهامحأ

حتىملجأعنبحثاَتنتقلوتركتهامساعدتهامنوالبشرالآلهةمنعتبأنعليها

زيوسثبئهاالىالعائمةديلوسحزيرةإلىحملهادولفيناَبوزايدونإليهاارسل

وأرتيمس.أبوللوالالهينوضعتوهناك،لهامقرأتكونكي

Europaزيوسرقدالبحرشاطئعلىرفيقاتهامعالزهورتقطفكانتبينما

وسرعان،مداعبةظهرهفامتطتجميلثررصورةفيمتخفيأقدميهاعند

،ظهرهفوقالفاتنةغادتهيحملالأمواجبينوغاصالبحرمقتحمأالثورمانهض

مخدع"الهوراى"لهاأعدّتحيثكريتصوبالجميلةبالعذراءزيوسواتجه

إلىزيوسزوّجهاثم،وساربيدونورادامانثوسمينوسمنهاوأنجب،زواجها

فيتعبدأصبحتموتهاوبعد،ابناؤهوكأنهمأبناءهاأنشأالذىكريتملك

هيللوتيس.اسمتحتكريت
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Aphaeaإيجينا.فيمعبدهاعلىأطلقحيث"ديانا"أرتيمسللربةاسم

ollosالفنانينأحدكلفالذ!بصقيليةسراكوسةأصر:بوليزالوسه

البيثيةالمبارياتسباقفيالفوزلذكرىممجيداَوالخيلالمركبةقائدممثالبنحت

تاريخلممعاأهممنسيغدوفوزهتمثالبأنليحلميكنلمو،.مق75tعام

الآبدين.أبدخالدأسيظلوماحققهاحمهوأن،الفن

اشتقتريتوننهرضفةعلىكريتفيلزيوسمقدسمكان:مفالوسأوأبرللر

.المكانهذاعندفتدلىزيوسعنانفتقالذىال!رىالحّئلمناحمه

ANTIFIXالأبنية.فيالطفأطرافيحجبكانتزييئعنصر

gastinae!الربة"نقاب"نسنجناللراتىأتيكاصبايا:الارحاستيناممطصباياعص

وبمغامراتالعمالقةمعركةمن.ممشاهدموشاهَبارعةفنيةقطعةوكان.أثينا

للشخصياتوبررتريهاتأتيكاتاريخمنوبمشاهدأثيناالربةحمايةفيالأبطال

المهمة.

الحروبإثارةإلأالحياةفيلهلاهّمبتساليايقيمكانمتوحششعب:القنطور!

راسهالانسانمنلهوحشاًبعدفيماالقنطورعُذولقد،والنساءالخمرومعاقرة

القنطوركطأشهرخيرونالحكيموكان،الأجزاءبقيةالحصانومنوحذعه

الخمرلعبتفلمااللايبيثاكطحاكمزفافحفلةالقنطورىحضرولقد،أجمع

قتالفنشبعنهمللدفاعاللايبيثاىفهصتالنساءاغتصابحاولوابرؤوسهم

منكبيرعددفيهمَتل!حntaromachyاصطلاحعليهميطلقعنيف

القنطورى.

بشريةبرؤوسمخلوقاتCigantesكلمةمناحمهمالمشتقالعمالقةوكانت

"الأرض"حيافوقسقطتحيناورانوسدماءمنخلقتثعبانيةواحسام

الآلهةأيدىعلىالتيتانالمردةهزكلةوكانت،كرونوسابنهبهاصابهاحرحإثر

تربطهموالذينالعمالفةوبينبينهمالأمريختلطماة3عاالذينالتيتاناولثك-

العمالقةتأمرثمومن،زيوسضدالعمالقةحرضمماوثيمْةقربىعلاقةبهم

سائراستنفربهالمحدقبالخطرالآلهةكبكلاحسوإذ...عرشهعنلخلعهوالتيتان

بيليونحبلفوقأوسئاحبلرفعالذىالقوىالخصمهذاضدلمساندتهالآلهة
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وأشعلالبلوطوأشجارالصخورواستخدم،بسهولةالسماءجدرانيرقىكي

انتقامأ.الغاباتلطالنار

مصر،إلىمذعورينفرواحتىوقوتهالعدوهذابطشيلمسرنالآلهةكادوما

يتحقبهم.الذكطعدوهمأعينعنللاختفاءنحتلفةحيوانيةهيئاتاتخذواحيث

البشرأحديدعلىإلايكونلنالعمالقةقهرانتذكرأنزيوسومالبث

العمالقةرأىوحين،لهمُعينأهرقلابنهباسمبالاسأثينالهفهمست،الفنانين

تحتوتدكّهمتتهاوىوالجبالالهزيمةمرارةبهمينزلوهوالشهرالبطلهذا

هراوةمنللإفلاتبالفرارمنهمالأحياءاسرع،جوفهفييبتلعهموالمحيطثقلها

اصطلاحوالعمالقةالآلهةبينالقتالعلىويطلق،القاتلةهرقل

Cigantomaechy.

Panathenaea"للمدينة،الحاميةالربة"مينرفا"أثيناعيد،"الباناثينايا

الناستربط،زاخراَضخمأالسعيدةالمناسبةلهذهيحشدالذ!طالموكبوكان

الوطن.وتمحيدالسماءأربابإحلالقوامهاقويةوحدةخلالهجميعأ

وأ،راتالحظمنحضارةبهاتُعنىالىالموضوعاتقاثمةهى:الإيقرنرغرافية

تختلففهىثمومن،الفنانينمنفنانيعالجهاأو،العهردمنعهدبهايُشغل

الفنيةالأعمالأوالتماثيلأوالرسومعددتشملالىالفنيةالمنحزاتقائمةعن

فنانبوساطةأوالعهودمنعهدأوالحضاراتمنحضارةخلالممت/الى

معين.

وهرقل.ثيسيوسوحاميةأثينامدينةراعيةوكانتالعذراءاكط:بارثينوسأثينا

61لينيينالمستعمرينإلىإيجهببحرليمنوسحزيرةأهلقذمهتمثال:لميناأثينا

.الأكروبولفيلوضعهللربةإحلالا

حراسةفيلادونالأفعوانساعدهنوقدأطلسبناتئن:الهيسبريدسى

.هيراإلىزواجهديةحياالربةقدمتهاالىالذهبيةالتفاحات

Niobeبناتوسبعبنينبسبعةمنهرُزقتطيبةملكأمفيونزوحة:نيوبى،

أبوللوهماطفلينبغرترزقلمالئليتوالربةعلىتباهتبهمزهرهاومن
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العقابلتوقعأولادهاإلىالأضرةفأوعزتليتوعبادةعنوأححمتوأرتيممى

وظل،الحقلفيعملهمأثناءبالسهامأبناعمافقتلواالتمردهذاحزاءعليها

أمفيونوخن،أرتيصىصرعتهنحتىاخواتهنأحسادعلىيمكينالبنات

وبناتهاابناءهاوسطحالسةوهىصخرةإلىنيوبىتحولتبينما،وانتحر

الفئلى.

Nereidesالبحرحورياتوهنالخمسونودوريسزيوسبنات:نوياديس

بايأعماليقمنكنحيثنيريرسقصرفيالبحرأعماقفيعشن،المتوسط

ويمتطينالأمواجعلىويلعبنليرقصنالبحرسطحإلىويخرحن،المنزلية

يجففنأوالألعابفيويبارين،الشافىعلىويتريضنوالزيترنالدلافين

شفافةثيابفيوتارةعارياتتارةيظهرنفاتناتعذارىوهن،شعورهن

علىيعطفنكنكماالشدةساعاتف!الملاحينإلىالعونويمْدمن،بيضاء

داثمأ.البشر

وحورياتالأرضحوريات:فصيلتينتختتندرجالاناثمنألهة:النيمف

الدرياديس""ويدعونالغاباتالأرضحورياتبعضوتسود،الماء

،"الأورياديس"ويدعونلالجبالآخرالبعضويسود"الهامادرياس"و

الماءحورياتتدعىحينعلى"الناباياى"ويدعونالتلالالبعضويسود

يسدنمنتدعىبينما،"والنرياديس""ايأوسيانيد"البحاريسدناللاتى

فيخالداتالحورياتوكانت،"الناياديس"والينابيعوالبحواتالأنهار

وكان،السنينألافعشنوإن،الآخرالبعضرأكطفيوفانياتالبعفىرأي

وكان،ألافثلاثةكنانهنإلىهزيودوسذهبوإنودمحدغررعددهن

معابدلهنيكنلمو،للآلهةالمكرّسالاحلالغكلفيولكنيعبدونهنالأقدمون

احسامهنمنالأعلىالجزءمكشرفاتبيلاتعذرواتويصؤرن،نحصصة

الطالع.لسوءمجلبةيغدعارياتإليهنالنظركانإذ

عناصرها.لتجسيمللصورةاللازموالظلالنورمقدار:والعتمةالجلاء

.<(الموت"ثاناتوسشقيقوهر،الرومانعندسسومن?

رجلشكلعلىعادةويصور،وحاميهديونيسوسالإلهنصف:سيلينوس
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أيضاًاسميطلقأنالعادةوحرت،الزهورأكاليلوتتوّحهحمارأكتطيمرح

والساتير."فون"الغابةجانعلى"سيلينوس"السيلين

وهوزيوسنسرخطفه،الفتياناجلمنكان-Ganymedesحانيميديس

نسرهيثةفيمتنكرأخ!هالذىهونفسهزيوسأنويقالابيهقطعانيرعى

وأحيانأزيوسمعاحياناَحانيميدسويرسم،كساقيخدمهمالآلهةبينليعي!ى

النسر.معاخرى

.الأركانبهاتُدغممضلعة،(ركاثز"عضادات:ءخا!ل!

3 matoالموضوععمقتحذدالىالضبابية.

Tyoche-للتفازلترمزإغريقيةربةهى،فورتوناالرومانويسميها:تيخى

منالحظعجلةوكانت،التقلبدائمةطبيعةذاتكانتكماوالتشاؤم

علىتدورالىالذفةوتوّحهالمستقرةغرطبيعنهاعنئعبرالىمسئلزماتها

إلىيشيرالذىوالدرج،الثباتعدمإلىترمزالىوالكرة،الأحداثمسرح

،الناسأقداربهتزنالذكطوالميزان،المجدقمةبهمتبلغحتىالبشرمساعدتها

يأوتصور،الثروةرمزبلوتوسال!لأحيانأوتحمل،الإخصابقرنوهكذا

بأنالعادةجرتاليونانعصورأواخروفي،للسرعةرمزأبأحنحةأحيانأترصم

عنها.وتزليدتحميها"تيخى،توخى"مدينةلكلتكون

علىللدلالةالصورةتركيباتفيالمتدرنجالتعبروهو:

المجسماتأوالمسطحاترسمهربذلكوالمقصودالمشاهدعينعنبُعدها

عندلتلتقىالأفقصوبمثجهةقواعدأومصتفيمةمتوازيةخطوطمنالمنشأة

التلاشى.نقطة

قبيلأثينافيالمنتجةالآنيةهذهكُرست:البيضاءالخلفيةذاتالليكيثوس

ماوهوالمقابرفيلوضعها.مقالرابعالقرنمستهلإلىالخامسالقرنمنتصف

عثروإن،الأثينيةالمستعمراتأوالأتيكيةالمفابرفيشائعاَعليهاالعثورحعل

إتروريافيأبدأعليهايعمرلمولكن،أخرىإغريقيةمدنفيأحيانأعليها

شوونفيعليهاالرسمموضوعاتوتنحصر،الأوانىمنيخرهاشأنبمايطاليا

.الموت
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اليبالفاتيكانالمحفوظةالرائعةللأمفورانظراَالاسمبهذااشتهر:أخيلمصور

وبربيس.أخيلفيهارسم

الذىالزيتمنبدلاَالغراءأوبالبيضممزوحةبألرانالرسمطرقةهي:النمبرا

الطين.حرقبعدالأوانيحالةفييضاف

حامىأبوللوشرفعلىتقامومستعمراتهاأسبرطةفيالفلاحينأعياد:ن!8

أسبرطةمستعمراتإحدىتارنتوبمفيتقامكانت"كارنيوس"القطعان

إعلاليا.جمنودي

Encaustic:بالحرارةالمثبتةالئممعيةالألرانتقية.

EOS:مصرععلىحزنأالبكاءعنتكفلمالىالرومانعندأوروراوهي

.الندىمصدردموعهاعُدتحتىممنونولدها

Phlyax:تمثيلياتويعرض،وصفيليةإيَطالياحنرليفيالكرميدىالمسرح

.مهرحونممثلونيرديهاالدكيةأوالزاحيديةالموضوعاتمْحاكيهزلية
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باْليناالأجورة.ثهسيونمبدباسمخطأالمعروفيفايوسمبد)1(الثكل

!=!-!

----.َ--.--.ء

المرلقةفحياتليهتخلىالدوريالطرازمنمتقدمةمرحلة.بايشومليبوزايدونمعبد)2(الثكل
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ت.-..،.!حتف--ث:4قخ!ياليعنال!ص!عصعىقك!ير

عقيةليبأجريجنتومالكونكوردمبد)3(الثكل

بصقليةسجشامبد)4(الثكل
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الدوريالطراز-.مق005،دلفيلي"العامةالحزانة"المالبيت)5(الثكل
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الكورثي.اوروسايلىتاج)6(الثكل

كورنثيتاجوأجملأكملويعد

الآنخىع!عثر
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بكورثةأبوللومبد)7(الثكل

الطرازاًيونيةاًعمدةتيجانتينواجهة.اًثياباكروبولالاريخوم)8(الئكل
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جدارتجوجالريزمبتكر..مق4القرننهايةلي"ثولوس"المشدبرالمعبد)9(الثكل

الثكلالفرديةالإغريقيةبالزخارفمزدانبخديليكسوسرخاممنالحلوة

ليمألودالفريدالالريزهذاثلاستخداميكنوا.الأكاثاأوراقتتوسطاللوتسوزهرةابخيليةاوحوالمر

يجدخىالمعبدداخلإلىيدلفالمرءي!دوماالأيونيالطرازمنمقتبةعاعرالثملإرالدورىالطراز

.ايداورسقحفمن!اذن،الكورنثيالطرازمملكلأليبغتةنفسه
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4صبَ،اأء*ا!جم!حِي
...أ--------ءجيمء:ب!!خ!،؟،-؟،1؟-فظ

أأ.ات؟-!-:ة"!.ا*أه!أ!
اآ؟؟لابئنجا2إإ،،،لأ

!05-...001----رت!!م

اأا!"11111

"أا!أااأأ01اا11

11ا%اإا%،01!أا

!!!:أمه!-اإ!!.ول12

أ.!!ا،!!"أ+ول+.إ

".إ!!أإعاللأ!ظ111

أأ!أ:2إ.)أأ...!!111أإ

.أ،،!!.

).ا؟اء!اأ!."أ!!ا

-.-لا!.-.!"..-11:ص---1-،-.،..--..كا1-1ثءة.

،11.!-."!11-:10"11

،!

حدياترميمهأعد.مق051بأثيااتالوير،أستوارواق

باثياالكلاسيكيةللدراساتالأمرييهةالمدرسةمنإذن

.01-ب!!بم

أ!001

-،...!:*.:ول،-!نر-?ةة؟"

ايوني(نظم)مبدواجهة

الأيونيابظم)01(الثكل
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فه-،!أ!ض
سابقأبرلينمتحف.بريقمديةيخطيطنموذج)11(ال!ثكل

ممر!يخليعمود)12(الثكل
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قخلرسم.أثيناالربةثماليبدوحيثبأثياالبارثينونمعبدخلوة)13،الثكل

،-

%أ،111

ئما/11+أ/،2"،-آ

بماأ:إ.إ.ءا"!)إ"-اي

ضف)،-"بمة.!

-!-.مَأ!-ءتملم
/ا--أ-13لم
ى.-31،.،-لمبم

جم!به!اهأبر!

الكارلاتداًعمدةاتصتحيثدلفيفيسيفنوسلأهل(العامةأالحزانة)المالبيت()14الشكل

--.!هـ/إر"إ111،*!ا،إ

-261-
http://www.al-maktabeh.com



الأكروبولمتحفمنبياذن.ثوراتلتهمبوةيثلبارزنحت.ابدائيالعهدمنثلتجبين)15(الثكل

يدوساجونةالجوريمثلبارزنحت.أريمسبمبدثلتجبين)16(الثكل

كورفومتحفمن!اذنالجينمنتمفلي

-163-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثبما."لم!.ئ!!:.."*-اا.ء.

"!ا-..!.-"+11،،""ا.%؟كأ..!.لم.الم7أأا.لأ6

9لمإء-.،.اؤا!-/لم1بم،!.ة17....!.1،ل!أم."

.لم،نلإ!لاّء"!؟:كاأ!صكلقَيبهما".ل!....!مه!بم.
كلى"10،1-؟

!..*"!ء."فق!صكأ؟

وذاسمعبويطلق،رؤوساثلاثةذاالتمونثملبارزنحت.ابلىائيالعهلىمنئكجين(17)الشكل

الأكروبولقحفمنكاذن.الزرلْاءاللحية

القوميرترم5متحفمن!إذن.الأمازوناتمعصراعهليهرتليمورأيونيإلريز)18(الثكل

-461-
http://www.al-maktabeh.com



هروحض
يخليش-
-

غ!يّةءازخارف

لمثوننىلالمحش
إغريمهزخارفأ()ةالكل

اثيابروبلايمنالفربيالجانب(02)الكل

-561-

ذضالفبم
!نوبرت6

!ش
لفثةزضا

والممهمبيضش

وللفواولوالعقداط
جات-لبكرا،

الحلقتين!!اتذقي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثيونلبارا(21)لشكلا

-661-
http://www.al-maktabeh.com



الثريةالجنودةالواحهةابريون)22(الثكل

167--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دور!عمود(23)لشكلا

ممم-ة؟ل!"،هلما*ا،"س..-2.!"ا"

ايجاليأرتميساواثهنا-ألايامعبدمندوريعمود)24(ال!ثكل

-681-http://www.al-maktabeh.com



الىرثيزنعلىالمطلةالثرقيةالواجهة:الارخوم)25(الثكل

-961-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عمو.خثيومرل!ا)26(لثكلا

بالكورب!الايونيالنفديهويدوالثطلىالحارجيالرواق:الارخيرم)27(المثكل

-017-
http://www.al-maktabeh.com



آيونيركنىتاجبهويبدو.أيونينفد.الأرخثهوم)28(الشكل

-171-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أيونيركقعمود.الارخثوم(92)الشكل

-271-
http://www.al-maktabeh.com



لإرخثيومبالكارياتيدا)03(لكلا

-371-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بأثياالفرنيةالآثارمدرسةمن،دن.الكورثيإيداوروستاج)31(الئكل

-174-
http://www.al-maktabeh.com



أ،إكبائمبما(،)يعُبأ9(
ي!نجاال!أ

*

cث!!(اإفي

!،

ب!!(

!!ي!بهمث!.*!نج!لمةء

/!ه!

أ)!ه!(
!

k!أ.ب

!:؟

الكلايكيالعهد،يزيكرانسمبدمنالكورثيالطرازمنونضدلتاجمتنخ)32(الثكل

-751-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-ء.8ء-.--.-،
صقليةليبأجريحومالكونكوردمعبد)33(الثكل

-761-http://www.al-maktabeh.com



برجامون.بالأسكيبرنامكلبعوسبنكلفوروسمعبد)34(الثكل

411،

،"ا!ها.

ا/!:ا؟*3

ألم15لم!11

ا!!أا

كري!""العيبرجاموناحفالرمز،ببرجامونالمجخةابمرزبهْثمال)35(الثكل

برجامونقحفمن،ذن

21م-الكلاسيكيةالعصرر-771-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدور!يالطرزمنمتفدمةمرحلة.بايومليبوزايدونمعبد)36(الثكل

المرلقةمنحنياتيهتثجلى

-178-http://www.al-maktabeh.com



حوالى.اللاحقالقديمالعمر.أتمنوسكور

بم!ونخالآثارقحفمنإفىن..مق515-

!!ط!

)37(الكل

اللاحمق.القديمالعمر.أنالمحزوسمنكوروس

(ثاتحفمنلماذن..مق)019-051حوالمي

.القوص

)38(الثكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حوالم!،لْبريثاهدمنس!كس

بوسطن،..مق054-053

الجميلةالفنونمتحف

6ه"،

ا!/1

جم!
."!!%ة"

\-

أ

%ضجأ

ز!(1

ضنكس""لبوالو193(لحكلا

-018-

منمأخوذالسفيبهى)لوحة

-045حوالي(آخرنمودج

متحف،نيويورك..مق535

.نلظبوقيوا

،بارزنحتمنالأسفلالجزء

..مق053-045حوالى

لبنالميزوبومتحف،نيويورك

http://www.al-maktabeh.com



بأثاالأكربولمتحفمن!ماذن..مق575حوالمي"العجلحامل"أثينامويعكولور:)04(الشكل

-181-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أ-6!حمأو
أالم،طىجِبز!!.أ

6ظ0،إبر/أ.:!آ

0.2تصع.ص!.-.4-+ت!،ص(
قي-8ة2"-:ت.،ص!.رزفي.،

"؟ئهضفيطلا.!....

لم!برفي

ء..بهبم..لم-ةأ

ول05أِ!.َ.-ءإ
لما+

ست-ء--

-؟-!!جع3بميمخ-!س!فى003

..مق055حوالىابكر3القلىالعمر.لوكا!امن.البرونزمن.جوادهلوقلارس:)41(الثكل

البريطاليابحفمنإ؟ن

..مق053حوال!.البرونزمن.دودونامن.المأديةليالصرخيالرجل:(42)الثكل

البريطانيابحفمنيما؟ن.ابكرالقديمالعصر

-821-
http://www.al-maktabeh.com



يحملهرصسالاله:)!(ال!ثكل

القديمالعصر.البرونزمن،كبظ

منإذن..مق0053اللاحق

بأن!نا.الفوميالمتحف

183

البرونز.من.جالاًزيزس:(43)الكل

ي!بونمن..مق053اللاحقالقديمالعصر

القوميأثياقحفمن،ذن.باركاديا

آلم؟محمحْححصأ

3---0،4ث!برطإ؟ش6"ة--تي-

.إ؟ول،ص*ء؟.؟الم*3

ا-..طبًلْمةجمأ:ب-ظ+-!

؟--.ا.-%،(+*!ت!َ

أ:!!
لم.

لم،01-؟

لمء!صير-الحنم!

1؟كين!-ا-0،؟.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


+!!
،به!

التماهدلمنتحرروقلى،كريتوسمي)45(الشكل

نقطةلايظهذاويحدد.المواجهةللوفيةالملازم

التىالجديد!التماثطوبينالقديمابحتبيناللظء

منحف..مق048-0094الطبعيةمنتقوب

التومي.أفا

العمر.البرونزمن-يومينوابوللو(46)الثكل

..مق004-043حوالى،اللاحقالقديم

اللولر.تحف

-184-
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ميمنخ-احَارتحف..مق،08-005اصا-راس+4(الكل

-185-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.!!بئ

ثل!؟!حمه!!3!هةثَ!

ث!1:طثه
."ئهملأ!لم،1.؟/1 *!8ر1601؟،!ابلأ(رز1.

3.-؟تخهح!هإ:يرلم

حوالى.اللاحقالقديمالعصر.مهمهلإطلاقينهياهرقل.-إيجناالايالمبداثلثةاجهةii)48(الثكل

بمو!خ.الآثارقحفمن،ذن.ق.م005-048

-861-
http://www.al-maktabeh.com



كايماخوسللفنان"ا!ملينوس"-جيركسلبنوس)94(الشكل

اللولرتحفمنإذن..مقانص

-871-

القرنأواخر.الكلاليكيالعمر.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يكونأنالراجح.ثيناياالبانالإلريزلاحقأت!كيأسلوب.ويريديكيوأوريوسهرمي!)05(ال!ثكل

بروما.(بىنيلبلا..مقالحاسىالقرنأواخرمنالأمل

-1 8-Ahttp://www.al-maktabeh.com



..مق454اللاحقالكلاسيكيالعصر.نيوبيبناتإحدىممرع)51(الثكل

بروما.الحمامات(أنرمىفحفمنيما؟ن

-981-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)52(الثكل

نسخة.الإريخثيوممن!رياتيد

بفيلاوجلىترومانية

تمولمي.ليهادريانوس

.مق314-924حوالي

-091-
http://www.al-maktabeh.com



53(الثكل)

يمامةتحمللامر(ةالبرونزمنصضرتمئال

من..مق064حوالمي.اليسرىيدها

القوميأثينامتحفمنءإذن.بيندوسجبل

)54(الشكل

لزيوسالبرونزمنمضرتمثال

ثالعملمن.بالصاعقةيطؤح

من،ذن..مق045كورثي

،سق!%!كلف"القوميأثينامتحف

-191

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!!
مم،
!ص3

رومايةنسخة.مقالرابعالقرنطراز.لخيميودوتوس"اثروة"ويلوكوس"السلام"إيريق)55(الكل

بميويخالآثارمتحفمنإذن

-191'-
http://www.al-maktabeh.com



.يخمشودوتوسللفان.يرثحبوساٍرمزالثعبانمنهاينطلقسئةحاملة،جمورتهامقمرةاثا(56)الثكل

اللولر.متحفمن!اذن..مقالرابعالقرنسهل

31م-الكلاسيكيةالعصور-391-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


..مق754-055حوالم!.اللاحقيمالقلىالعصر.التراكوتامن.يسوجايملىزيوس)57(الثكل

أوليما.ضحفمن،ذن

491--
http://www.al-maktabeh.com



بينابزاعيفضوهوأبوللومثهدمنتفميل:(ويمبليزبوسلمبدالفربيةاثلثةلواجهة')58(الثكل

..مق574-465اباكرالكلاسيكيالعهد.والقطورياللايث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأسلوب-.مق054-047ابكرالكلاشكيالعمر.البرونزمن.هشامنبوزايدون(95)الثكل

القومي.اًثامتحفمن،ذن.الصرمالانتقالى

-691-
http://www.al-maktabeh.com



المرمر.من..مق054-047الباكرالكلاشكيالعمر.رومانيةنسخة.امهازيا:ب،أ)06(الثكل

بدسثق.واياحفللاَثارالطمةالمديريةمن!اذن

791--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القطوريمجموعاتبينالنزاعيفضابوللو:باويميازيوسلمعبدالفريةالمثثةالواجهة)61(الثكل

الباكر.الكلاسيهيالعمر.المتصرعةواللالث

ت.المريلاقالاسعدادحركةينصدرزبوس:بأوليميازيوسلمعبدالرقيةاثثةلواجهة1)62(الثكل

ابىكر.الكلايميكيلعصرا

تفمل..بأويمبازيوسلمبدالثرقهالمئلثةالواجهة)63(الثكل

-891-
http://www.al-maktabeh.com



نسخة..مق054حوالمطالكلاسيكيالعمر.صرونالنحاتعملمن.القرصراميتمال)64(الثكل

بروما.(ترمىأماتالحطمتحفمن!اذن.رومايخة

991--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والطجالذبمنالمموعالأملعنالرخاممنرومانيةنسخة.(العذراءأبارثينوسأثينا()65الثكل

الفومي.اثبناقحفمن،دن.الكلايعيهيالعمر،بابارثيزنوكان،يخدياسللظن

-002-
http://www.al-maktabeh.com



الكلاسيكيالعمر.رومانيةنسخة.يدياسللفنان(لمنوسمناثينا1"لمب"اثنهاراس(66)الثكل

.-إيطاببولونياقحفمن!اذن..مق044حوالمي

-102-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


202--
http://www.al-maktabeh.com



-)07(الثكل

راسهحولالعمابةعاتدانبثمال

اصمعب(طلقوالذي،لبوبكيشى

العصر.ديادوبنوسالقمر

.مق534-544حوالىالكلاس!كي

القومي(ثيامتحفمنإفىن

96(-الثكل)

لبراكستيليسديونيسوسوالطفلهري!

منبماذن..مقrr.-035حوالمط

اًويمبيا.تحف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(-)72الشكل

رومانية.نسخة؟كريزكلاسنحتمنأثا

..مق043حوالىالكلاسيك!كوالعصر
بروما.نسرلاتورياتحفمنلمادن

)71(-الثكل

رومانةنخة؟كريزيلاسنحتمنامازونة

!ارن..مق044حوالطالكلاشكيالعصر

.ال!بولينوسقحفمن

-402
http://www.al-maktabeh.com



.الفاتي!نمتحف-.مقالرابعالقرن.براكتلعسللفان.كندوسمنالروديق)73(الكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


براك!يلش.للفنانالسحليةيراقبأبوللو)74(الثكل

-602-http://www.al-maktabeh.com



لبراكشيس.آرلمنألروديتى(75)الثكل

..مق033-0035.مقالرابعالؤنطراز

اللوفر.متحفمن،ذنرومانيْنخة

!ع!حسم

طرازلبراكتيليسجاي!منأرتميس)76(الشكل

نخة..مق033-0035.مقالرابعالقرن

اللوفر.قحفمن،ذن.روماية

-702-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قحفمنكاذن.،البحرمنالناهفةبمفىلألروديقلقباديويقأناالروديق:ب،1+7(الثكل

القوميونابلىبصفليةسراكويمه

-802-
http://www.al-maktabeh.com



سهمأ،تمددوهيعكسيوضعليجوادهاتقليأمازونة.هابرناموسفربحإلريز(78)الشكل

البريطنيايحفمن!اذن.سكوباسللفنان.نفسهعنللدلاعقحفزإغريقيعلىببلطتهاتهويوأمازونة

عليها،القفاءوشكعلىإكريقيمنالرحمةتشجديأمازونة.هايرناسوسفريحإلريز(97)الثكل

البريطانيالمتحفمن!افىن؟تموثيوسللفنان.ينهماتتهاوىورابعة،الأدبارنويانواخريان

41م-الكلاسيكيةالعصرر902-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لا!،سلا+.-:تأ!إصء!ثؤهـ!د

ح!خ!ح!*ء.-.!يئن!!مل!!!ئيب.

القرنمنالثالثالربع.ليسيبرسللمثال"أبوك!يويخول!"الثحمبزيلالممارعتمثال(08)الشكل

.الظت!نمتحفمنءإذن.رومانيهْنحخة..مقالرابع

-021-
http://www.al-maktabeh.com



القرن.ليوسللفنانالأكبرالايكندر

منلماذن.رومانةنسخة..مقالرابع

-.اللولرمتحف

ا!.-"6!...!!،1.،م-..-
إ+،+،لا.

""لم01

".*لم"َ،-.+:.ء":ة"ا.

.،ة:اك!.،لا-..اِ.ت.!001!كل3ي!/!!لا

*،!911الأ:لال!ه!ل!

!إة،+Milء!د0نر4.ء.!.ر3-ا+ءا.-عمرلم،،!ا"سهث!،ءلإ!ه!!..في-*ا؟"أ--هـ

ط!.!*كاسأ،نهكا!ط!011

)81(الثكل

211--

.!.!"*--+ء،،.؟،،!:3--ة.3-

يم!ك!،ا+"!ى؟!خف!،ءنج،كل!بم*ت
أ،جهجبت،لمإلم"+!.ك!ه!ذ!ف.

للمظلسقراطالميصوف-

من-،ذن.رومانيةنسخة.ييوس

اللوفر.متحف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ليوخاريسللظن.جانيمدي!الصبىجوارإلىزيوسنسر)82(الثكل

-212-http://www.al-maktabeh.com



)83(الثكل

حوالم!يربلفلىللوبوأ

.م.ق053-02

إفىن.رومايةصخة

الظت!نتحفلن

-213-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


..مق038-004حوالمي.الثرمانعهرتلإلىمةمقلىنذربةلوحة)84(الثكل

ببويطن.الجميلةالفونقحفمن،؟ن

http://www.al-maktabeh.com



(-)85الثكل

المجح.ايروسنمثال

القرننهاية.نراكو!ا

من،دن..مقالرابع

برلينتحف

يهنم

ت!"!ه!

-215-

86(-الثكل)

من.تاكواتر.جمي!رودأويرويراٍ

الرابعالقرن.(برقة).كورجمي

اللوفرتحفمن،ذن..مق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(-)87الثكل

بثريط.شعرهاتعقصالرودبنى

القرن.البيلويويزالبرونزمن

المتحفمن-إذن..مقاكلث

نيالبريط

-216-
http://www.al-maktabeh.com



رومانية.ن!خة..مقاثامنالقرنسظتيخيديسابولل!لالأنطكبةيخي)98(الثكل

الفاي!نقحفمنلمادن

217--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


باشولاحارمتحفمن،رن..مقالرابعالقرنأواخر.مدامناكئحا،تتابوت)09(الئكل

-ءا؟!ص!!ت!ح!س!!إ!يما!

!1!--خي

اللولرنحفمن،ذن..مق042حوالى.اباعسةأريادني)19(الثكل

-812-http://www.al-maktabeh.com



اتب!جمم

.يروسواٍوبانأفروديقبينتجمعديلوسمنغزيةمجموعةت524لوحة(29)الثكل

أثياقحفمن،رن

-rig-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-49(الثكل)

من.كتفهعلىدلفيناْيحملإيروس

نايلىتحفمنلماذن.البرونز

!ث!-.

--022

39(-الثكل)

lيداعبإيانككوستمثال .لأوزة

القرناواخرخيف!وسإلىنذريتربان

عثر..مقالثالثالفرنأوائل-الرابع

متحفمن!ادن.بارناسوسليعلط

القومياثينا

الأطب

http://www.al-maktabeh.com



بفلورناالأويزيمتحفمن،؟ن-الحكينيثاحذالجلاد()59الثكل

-122-
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ا.----؟؟،3!،.----.-أ!ء.-َ-!ير.:!ا،-.!ث!ن!

ث%اولة.،.!ننضق!"2ءِءَيى."ت.!.ص.:..-:.أ.!10-.

9؟أ"يخر!يخ!ر 7.+لىإَ!..

"؟ل!نر؟أأ5ي!آ،.نب1ُ"ئُ.لإرية؟لضُ.آ.ولَ

ير؟5صة.،
لم!533!ما/0..00000!أ!إِ.لض1.001

َ:...

"35را!(0أ.وأك.ار

هكا!لإ-تج!.أ.أجمبرهرك!رو4يىبخى*

.أ!،-...ر؟بر5
..*هـ

سهـ:!.!نر!ء؟.01!رلِمَءلم!ؤ!!--فيا:

ي.ءَ.-ب!أَ.إة"اثكل.!بمابهـ

هـ-..1ءنبما!،إ+أطلا69ؤ

ا+،أ"ا.-.!..اة--.

إ+"؟\9!ي.ء..؟"؟أ.!!عر!،إ- ،-"ء(*الم...-.

جما؟!اب1000.!خة.لم،

ءْا.5ُ،"..

أ01.*.!09لهـ-.-اسء،ءصَ

.أجم!كههـ،أَا!لم.؟

..بر*؟طf?ء

:ا-.يز؟ال!.!ي1*صَ

.ر.!-لْم:.لم.أ!ء-.فيً)ً

نجر"صر:ء1يز84--بزإمأءَء.َ.يء

-222-

1آ.ا-ثر

إ!غك!!!ير

!!آ(لمج!

.".".*في

بر/لم!
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أثينالمدينةعامنحطط

ا/.-)!---ح!*3-*!دم+
:*..!طالا.،ر،4-!مم!3!به

.!..منن-*:!جبك!-فيَ.،!تهـ3!/ا..ئم.:بز..-.!..؟:!حرير!ميخرء،+عهـ

قيقيصؤِ!ء،يمام!!رطظا"!!.

.ص-..-ا،0-+أ

يِرَص!.بخ+ه!

01،لملم!!ا..لم:الإْ-!صمساع5.+.-

؟:::.."؟:.\.-2.قآمرلث!0!.
41لملما!.!ت..66

ا--ر!.إ---يز!اة،!أهـ،بر،

.أ!...-ل!+.أ.أ!هكاا!صزلاهن!0171)!

:ذ!/َ++لم،د!--3خن!ب

.اَِش12*لم!يئ!صت.تُإء.خ--ة 01-،،ي.صووء----...\جحى1!-

صءص!...(01َ+7خِمخَ!بهسًك!،:أاد!1.د.\
-اء،دهـلهزااطيىامصة

?بم3ض!اجمط-ط--ا-ص!!!-لمجفْمير
زرء\---يمك*بم--001--،1

أثيامدينةليللاَجورةعامنحطط

-232-
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-224-
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كرالدونثب!ه!دا

زتصي!فوكزج.
لهلىوصلى

طقض!أ!قيننآ!فىجن!صلزج

!يما!

مامرسببهزي!رىطبكلسير

!ف!!
يكببهؤسطلطحةب!ؤسأونوكركاناررس !!!!!

بهبكىكقلونيهبكىسبهمرسأر؟رص؟لأ؟زرنسبهى

)69(ال!ثكل

الاكر!ةالأوانياث!ل

51م-الكلاسيكيةالعصور522-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"اندويهدسمصور"زهرةإحداهماتشم،كاتينوسطدارةعازف":(مفورا(79)الثكل

اللولرتحفص-إذن..مق053

-622-
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المنمنمةالزخارفكؤوسطرازمنالصفرىبآياأيونيامنإغريقي:"محن"كيييهى(89)الثكل

اللولرقحفمن!اذن..مقال!ادسالقرنمنالأولالنصف"الأغصانبينطائرعشإلىتللرجل"

-227-
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جمععنتاس!ر*مك!ل!ير،.:1003!!3

."بايحتوممدرصةبونتصوير"اغرتةلولْىالكط:نالوسيممزاج)99(الثكل

البريطانيالمتحفمن،فىن

-822-
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لم

001()الشكل

دلفيليأورستىيطفرابوللو:ناقوصممزاج

اللولر.متحفمن،رن"اطوم!نيديسمصور"

-922-
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المويقى،عازلات،لرسانموكب""الأيويةالملىرسة"إيطل!بخوبمنزنمتيندوممزاج)101(الثكل

يويخمتحفمن،ذن..مقافىسالقرنمنالأخررالربع.سه!يميرسممور"والقطوراللابيثكال

.-032-
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*---!------تء-هـ

الارياجمتحفمن،ذن.صقيةمدرسة.ثملاْهرتل:أوبونوكويهول-)201(الحكل

-231-
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-كا201(الثكل)

-232-
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الربعليايونانعلىحملتهتجلالحرببحلسيضددارا"الأيوليةالمدرمة:زتمبنروممزاج)301(الثكل

القومينابولىقحفمنإرن0".مقالرابعالقرنمناثالث

-233-
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ء!-*

"لرونوموسممور"فىعهماتماو،نثملان:ؤنميندوممزاج401()الثكل

القومينابوليمتحفمن،فىن

-234-
http://www.al-maktabeh.com



.مق053"يويفيموسالسيكلوتيسعينيفقأونواًعوانهاودب!يوس":!ءمنجرة)501(الكل

بروماجوبليلامتحفمن!إذن

-235-
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-"مه

المرننهائبالمماهالجراركللاننساء:،لرور!الوبثىمن"،!ةجره"ايذريA-)601(الثكل

البر-علانيابحفمنإرن.ق.ما!دس

-236-
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ا!بقةاللوحةتفملB-)601(الثكل

-237-
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باثاكررايكوسمنحفمنإدن.ديونيويرأمفورا)701(الثكل

-382-
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،ء/،20:40111.!1لم

111!؟+-،إأأ11،1إ!ا؟.ة..آ.أ-5َ

:ا،.--كاا،.-!111!111!!...44!!.،،!"ءكر/اا..أ؟س!،أا.

-.ا\-إيز.الم-لا.ا-.اي*ا"هـا4

ا:..*.،.ء

+.س!1111

.إع-.1%10،كل

!لا.-يم!(بخ.لم!لجرأإ11

..ط"101ة.""

3-+-

45ابيوبرممور)«أثينا:طشممزاج801()الثكل 0 - 46 0 oاللولرقحفمنكاذن.-مق

-923-
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عمادربزياسالعرالىبألاودكهوس:اللوكا!ةالمدرسةةاطلمابخوبمنطىممزاج(901)الكل

ياريسالقومةالكتبدارمن،دن"دولونمصور"القدرلهجميث

--024
http://www.al-maktabeh.com



:،وآيكوسبستيثىمجموعهْأاللوكانيةالمدرسهْ.لياايطجنوبمنطشىممزاج011()الثكل

..مقالحاصالفرنمنالأضرالربع(oالسبكلوبيسممور"والشكلوبساوديشوس

البريطانيايحفمنلماذن

61م-الكلاسيكيةالعصور14
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بيلوسزوجةثته!اطوريةالاَلهةاءإهلى:كللئىطرارمن2!طأنية.ملهكط)111(الثكل

البريطنيايحفمنت.،مارصصمصور"

-242-
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-!)112(الشكلطهـ-)112(الثكل

اللو!رقحفمنلماذن.كرتثى.إلريسمنلرباتبارزهْزخارفذولييهوس

-432-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لإلهبارزةزخارفدواولونوكويه

الطرانيتعلم.0JAااطب

منلماذن..مقالرابعالقرن

صروبولانمتحف

)113(لثكل

244--
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يدياس""مصورالهسيريدي!بينوهرفلللكيداىالدي!كورىاخطف:جرة)114(الثكل

البربطانيالمتحفمن،رن.ق.م041

-245-
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.مق025حوالى.امراةيثكلعلىكاثاروس)415(الثكل

لورتزبرج.لاجزلونمارتنمتحفمنلماذن

246--
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.مق035"يومبىمصور"وايروسولوبىديونيسوس:اويونوكيه(116)الثكل

متروبولبنتحفمن،رن

247--
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.مقالادسالقرنأوائل"الجورجونةمصور"والجورجودةب!يعوس:2تيكيةآنية(11+ال!ثكل

اللولرمتحفمنإدن

.مق051-055:الآسعويةايونانعنابنمةالزخارلىكؤويرلأحدالداخليالطح)448(الثكل

إكفوردممول2نحفمنءإ؟ن

-482-
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آة

بؤ

!!

الفلطك!مرح!اتمنسثهد.غراصةمنامرةوهرمي!أباءزيوسممزاجأ()91الثكل

بالفاتطنالأتروصكيالمتحفمن،دن..بمقالرابعالقرنمناكلثالربع"امنهاسالممور"

ة-بر!!-.-ة!،-.

ا:..،".نج،؟جج!كرء1!-..ءا.ممر.،ةا"!603!:. ."-.!جمى:ء+.+.
..بر:-س..!،

.ة.بر،ا،لم*:ااة.يَ..3
ءص0اأإث!1(8ه"!..!-...إ...

!1"أ.02،،ص.+**.،."

1001فيابربم3يم،بر.؟نم..لمء،.0\.إ،لم!-

-!*لأ!-/ك!اص::ا.!-ةر--1(!ص

-:ء......-،01ا!ازرلم،ء؟ء!لملإفإالم.....4لم!

.؟!اأأبهم!بختنيختع.ييمي!ة.اأ.أ!ابر!أ،/ا!لإتج!إ- ..".نر"بملم*"ا01.بم!7.لم

.01001،-ر01!لأةا؟!:تا"ء؟ثَ*ث!5/11!

!.؟-7،اا؟أ.9.،ا.ا!.:3ةنج!.*).:،كم*ح!؟111َُ10لم

؟ءا؟ا"0؟في،!.."،-.مج9!؟.َ.ا"/لم

33بم.اةا!تبز:.اا%.4.؟*في

.تفي6برثَج!!ا*-اثالالبْهِم،هـ-،ا5--،؟بخيزَ؟َ...ثم!أبر!يرَا!ة

+"ج!.*ا-3لأ*. صلى،ول-!!ص-،،:
:؟ا!في..ةأء

كارنما")،مصوراللوكايخةالمدرعة.ديونهوسأمامترتصمايادي!:زنمتبن؟وممزاج012()الكل

لارتوممتحفمنن1إ

-942-
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)121(الثكل

فدسةورسومقاعدةذوكورنثي"ثعفثق،)أيونوكويه

كورثهقحفمن،ذن..مقاكمنالقرننهابة

122(الثكل)

.بكرةكورثةآن!ة

الرصموكلثل.جريفونرأسشكلعلىالفوهة

إيجاليعيهاكربفزاليمكوأسدحعانأ

..مق056-007حوالمط

البريطانيايحفمنب!ذن

-025-
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-03-حمى
.مقا!بعالقرنأواخر.كورثه"مدفةاومقطرة"(ريائلوس(123)ال!ثكل

-25 e-
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خ!ص---:!
البرطانيايحفمن،ذن..مق001-625كورنثةمنئارة)124(الثكل

!ور

البريطانيالمنحفمن،دن.مقالابعالقرناواخر.رودوسمن"يثفشق"اويونوكويه)125(الشكل

http://www.al-maktabeh.com



بم

.مق01ابدصلبلماطراز-لة2

!

فثهه.ة.جعة

جب!
.!سظ-َ،5!مر!!!-صى!:ا

فك!نمع!حضص

.مق8الهدسالطرازمنيخة2

ق.م8بخلألزيموكيعلههاهندسأ!ة

)126(الثكل

-253

)هدسي(.مق8محطمةصمةنظر
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.مقا!دسالفرنمتمف.كيئسوالممورإرجوثهموسابخراف.لرانواإناء:A-)127(الثكل

بفلورنسااكارقحفمنإدن

-254-
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!!
-!)127(الثكل

-255-
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منإذن.مق045-055(،إكسكماسدموبر"الظمةيلعبانواجاكىأخهل:أمفورا(128)الثكل

الظث!نمتحف

-rot-
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..مق054"أمازيستصوير"الموفيفزلنشدات:يبهوس)912(الثكل

متروبوياتتحفمنيمارن

-2 71م-الكلاسيكيةالعصور-7ْ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صص.،؟!الاُيب

ب!بهبممىة-3أ"!كل50جم!2،.6؟ت!..!" ..--"ءء.،،."::-ء-ءص-.،:،2!ا،---
.ج.-تء-8.:!ء

.،.-!ششت.!."-ء

ختت-تتت-!-ثح!حمت
خ!تءَِ...ء.ه-.؟....ه.4!لإ!.ء.هلأ!هى سء،،.--

-1-.-*--،1 ص--*.َ"0 لإ:--ت-*..:---*-!...-حمم9ت-/،ه

م.t.083»بريجوسمصور))الزلافموكبليوالساتررديونهوس)013(الثكل

ياريسالقويةالكتبدارمنيماذن

-582-
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تإثإة!بزَ

،ا،

ء،،،

منلثاكالربع"(مازي!ممور"واليخاديسدبوب!وس:كاإدرورممالولتشمناثية؟فة)431(الثكل

بباريسالقومبةالكتبدارإفىننحطا!دسالقرن

كةصط!نإ...:!!برأت!!م،لى

نيلبريطاابا!س"ممرو"ابوقنالخ:)132(الث!كل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ء:!-،.لم

!؟؟!فت"،ذ+

3ا%

!

.م.ق005-015"إيولرونهوسثصوير"اظوسيصارعهرلل:ممزاج(133)لثكلا

اللولرتحفمن،رن

الربع"إيكيتيرسنصوير"ثرليزىليالحهمرامي:إدرور!الويشمنأثيقطق)134(الثكل

البربطنيالمنحفمن!ارن.مقالادسلىالقرنمنالأخر

-062-
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..مق005-015،(الولرويوسدصوير"جوادأيمتطي!ى:كعلهكس)135(الثكل

يويخختحفمنن1،

-261-
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ممور"الآلهةرمولةاهـلرصهرواالرلةاعغالىيحاولنالمعر*ونالال!:كهلعكس)136(الكل

البريطانيالمتحفمنإدن.مق048-005(،يريحوس

دارمنإ؟ن.مق084-055(،ير!بوسممور"والسدرودرونهوس:كطيكس+13(الثكل

!ارسالفو!ةالكب

-262-
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ًجتت؟ت!
-005"بانايوشتموير"إيولروفوسابخرافصغمنوامفوق!!سهوس:كعلكى)138(الثكل

اللوفرمتحفمنإرنق.م094

005"ماكسرونتصوير"اطمراءالأث!لتقنهة.هيلفايميتطفباريس:س!كفوس)913(الث!كل

ببويمطنالجيلةالفنونقحفمن،رنق.م048

-263-
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لاأا!رو

.مق047-005"دوريستموير"دراعهابيننمونإبنهاجثةغملظوس:كييكس)014(الثكل

اللولرتحفمن،دن

-264-
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..!-تج!ة2ءتبء-ة(كل3!اث!-+أ5!إإ".:بمه،ث--!

..مق048-005"برلينممور"!كوريارزأخهل:زتجنروممزاج)141(الثكل

البرطانيابحفمنإدن

-265-

حالةليماتديس:امفورا)142(الثكل

094-005"اديىكلولرمصور"تجلي

صوبختحفكا،فىن.مق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


A-)143(الثكل

B-)143(الثكل

جولة:ناتوسممزاخ

ممور"نلصار

من!ا؟ن"ليلاجويى

روماليبلاجوبتحف

-266-
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إ .س3ن!-ز،في،2ءلمتفي"+ة،-؟إ6ِ-!!ف!!لأااثا%ااَ!ا!ه!ا

.-.ث-ٍش.رت.

حمبٍر!!.-:.الني.،!ما//:ا!.

...-!بر4.في4بم!حر 3ءثإ.في:

.بمَاك-رئأ!خإ

!ي!إ%طإث!:،"لَم3بربَرلم/،،َ%:-ا--.

14ة!!ا

+-ى،ل!لم

؟ت-؟كل/،.لم-.لم.3أ!ا

بزاءلملمء

ا..--

2!أ....بم

!أ.َ-انرض!َ-س

َ*-!.
،..َ.رجحة:ئر5أق-

ه.-.اصممس!صح!ت
.مقالحاد!القرنمنالثانيالنصف"بستوك!وسممور"أوز!أوجمعةدقألرود!(144)الثكل

البرطنيالمتحفمنإرن

ير

بختأ

؟كاا

،---جض

هأ0،81
50010011

إ....؟ث!

أ9%الرفضإَيخإأفي؟ا

...*ني..ت:.

أثا!"لم؟.

..اأ-....

"\،اَ"ة...!ا

+

.*؟!-أ؟..

01+0!1

\ي!.

،!؟!!ئرةة..؟!.أ

-267-

محاربوداع:ليكيوس)445(الشكل

044-054"أخيلمصور"لزوجه

القومياثياقحفمن،دن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


146()الشكل

ناوودأتحملفتاة:ليكيؤس

،(اخلمصور"ليدتها

.مق054-044

بوسطنمتحفمن،دن

-268-
http://www.al-maktabeh.com



بوسطنمتحفمنن1،.مق043المالمي-"ممور"المويقىلمدرمةز!ارة:لىt,1)147(الشكل

نا-01/ألا-صطااكاء!يماش.-1،13/-15--؟-ثجم!ي!.

..مق024"إرتريامصور"ووصماتها(لكشيى.(ونوسن!ة2)148(الثكل

القومياثيناقحفمن،ذن

-926-
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..مق042-045"كلوليثمولر"الماينادصوررجحسالرر:سيكفوس)914(الثكل

يرلينتحفمن،رن

-027-
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.".مقالرابعالقرنممارعةمباراة"لل!رياتياناثاي:امفورا()015الثكل

البريطنيايحفمن،ذن

-271-
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نلرواكر(151-)وللثكلا

اورلبتمنطتى"ممزاخ"

الؤنمنالأولابمف.إ!رورلأ

ملاحيلمةيمثللعله..مقا!دلى

ابوب!د"ممور"الأرص

1)الثكل 51 -)B

http://www.al-maktabeh.com



.مقالرَابعالقرنإيطا؟جنوب.الآلهةمحكمةيديببنأورستيس:قانمتينأديينروممزاج(152)الثكل

اللولر.متحفمن،ذن

81م-الكلايكيةالعصرر-273-
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.مق032-035أبوياش.إيمجينياتفحيةمث!هد:زنمينذو"ممزاج"كرانرون)153(الثكل

البربطانيابحفمن،ذن

-274-
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البريطنيالمتحفمن!اذن.مق048-005"دوريسئصوير"الساتررلص:بشكركا()4الثكل

-275-
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الناىومحازلىص!ر:ل!ى+43(الثكل

-276-
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"قدور"لىلمحا(1)56لحكلا

البريطليايحفمنإدن

-277

طل"اك)>وسكث(15+لنكلا
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لأء--اختا
بم!6،،إإ؟.\ا.بم+!اافيا-+ير//بمط/يمشر/يمث!/بمإجما

..مقالرابعالقرنمنالثاكالربعمادبة"سيناتDممزاخ"كرترون)158(الث!كل

نابولم!ليالقوسالمتحفمن،ذن

-278-
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.م.ق05-0055حوالىسوداءلأيث!دو"صحن"كيكى)915(الثكل

كورثةتحفمنن1م!

ماشوسأ(د)0الثكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تارنتوممتحفمنإ؟ن:الكورثيالطرازمنامفورا)161(الثكل

-082-
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الابعالقرننهاية"نهوسممور"والجورجوناتنيسوسيصرعهرتل:آنيكية(مفورا(162)الشكل

بأنالقوميالمتحفمن!ارن.ق.م

-281-
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*،--*:.-ي-سصص

اللولرقحفمن،رن.مق055حوالىاثبنامولد:حمراءايثخاص؟اتآتيكبةامفورا(163)الشكل

-282-
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؟كسفوردأكولمتحفمن،ذن.مقالرابعالقرن.وكرركي(ودييوس:سك!فوس164()الثكل

-283-
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.!-!

خإ*!بما*صتي

.0050051
55"55551"".هـ

16-
لم.-فصلِم!رح!ص!لاا

!فْ

3إ؟-7.،-دة.ا.ء.-.*!ة

،:،0001...-.صا/.!*3.،!:م!-!-!-...-َ.3.!بى.ة::؟:55

اواخر.ههلعكونجبللوقموس!قىربة:ابضاءالحلفآنقنية:اتيكيةمقبزةمنليكثوس)165(الشكل

(سكرادار.روبرتونلرتنالاغر!قيالتصويركابعنأخاصةمجموعة..مقاطامىالقرن

-284-
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الأمازوناتملكةبخث!لايذبح؟خيابطل:سوداءاثخاصراتأ!كةامنورا)166(الثكل

البريطانيايحفمنأدن..مق054-053

-285-
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دبويخوسطفولة،ابعضءاطلضة!قنعة:باتروريالويثيمن"ممزاج"كراترون)167(ال!ثكل

بالفات!نالاتروصكيايحفمنإدن.ق./اطاسىالقرنمغف

-286-
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ال!قشمنلوحة168()الحكل

الواكولامن.أبكةمتبر!منالعارز

لدةر"م.ق006-`01لم!صا

لعشعولوالنا!دحات"الموت

موودويانتحفمنإرنايولى

مصورتعوبر،ييهوس)916(لشكلا

فوقالوداءالأش!لتقيماتليم:إدنبرة

.حمراءأرضية

-287-
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ا---فممملآ*!-/،.ة1ورلمع!!،.

.مقا!بعالفرنمناكني"النمفا!ولأبو":الصوداءالأث!لئقنهة:ألهنعةنية6الثكل

كبرايكوسمتحفمنإدن

)171(الثكل

-288-

الطيب"عتدة"بلهموكو!

http://www.al-maktabeh.com



تح!ء....8..........ههههة"؟؟ه.فى

أرجوانيةصوداءوأثخاصبغاءخدضةدات.مق005حوالي"زيتفارورة"يكعثوس(172)الثكل

بادنبرةالملكيالمنحفمن،رن.بريامالملكابيهإلى!كتورجثةكلم؟خيل

-92 A-91م-الكلاشكيةالعصرر
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!بم

شاأبخ!!إلى

ألم!
ا/ى!

!ثة!آنم!

حوالىوديانيراهوقل:ميلوسمن"العرسجؤنة"جامتكىليب!سطهـ:-)173(الئكل

القومي(ثهنامتحفمن،رن.ق.م065-625

--092
http://www.al-maktabeh.com



البريطانيايحفمن،ذن"625-066"أويونوكوبه:B-)173(الشكل

-192-
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..مقاكهعالقرن.الموترقدة:المبهملالهدسالطرازمنأصنهةية1747()الثكل

القوميا!اتحفمن،رن

http://www.al-maktabeh.com



!ى!عمهبصثس.:
يْبَن!ؤنَر"نامميءثلمبرلمتلمة!ة،ةثق

.؟--.--.--ث:

تمطضت"

بخي!*

3!-!ح
أثيناليكرايكوستحفمن،ذن.مقالعاثرالقرن.الأولابدسالطرازمنلهة2)175(الئكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"نهسوسممور"الوداءالأكلتقن!ةالهولابورصمعلهااتهكيةامفورا)476(الشكل

اءلهناليالأجورامتحفمنإرن.مقا!بعالقرننهاية

-492-
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واالمقطرة"الابوون)177(الثكل

كارنتومقحفمن،دن"الممفة

-592-

منآتييهةفخاريةلوحهْ)178(ال!ثكل

:الظءالأثلتقيةإيوسش

..مقالادسالقرننهاية"نرتون"

اليوسمتحفمنلماذن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأرقس.الفنورباتألوللو:!لوسمن(،العرسفينة"جامهكوسيجس(917)الثكل

القوميالينامتحفمن،رنق.ما!بعالقرنفتصف

-692-
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!قيمنبلييهه،)018ال!ثكل

-217-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


..مق065-057حوالىأثياالآلهة"ابرياتكأس"بالاثناياأمفورا)181(الثكل

البريطليايحفمن،دن

-892-
http://www.al-maktabeh.com



الإيرومانثيالبرىباطنزيرايريثوسعلىنقضهرلل:موداء(ث!لدات(!كةأمفورا(182)الثكل

البريطاليالمتحفمنإدنوْ.م551

-992-
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)183(الثكل

الزيت"لارورة"اسكوس

لمفطر!ا"لوسربا(184)لكلا

نارنتومقحفمن،دن(،المدتاو

-003
http://www.al-maktabeh.com



.-أ!أ-!بممل:*باة،-.ءل!ابا--طتْفأبر6

"000/9".،م*ء،ب!.-،-ء+

-ب+!.2.نيه!!جمم،؟ش!كلنيجم!م!ه!ك!!:.-ا!

أ!!!عير!

!،ا1/7ل!.ءأإلمنج!*،؟غمِ!إ

%*.ؤ53
.!ر

-،..*!،22ت

!ة.س.!

ء-.ص-!3!ا-!-!ء

.!يمس-ًيم-،..،:001حم

.م؟-تث.-033ير-كلظط

ظأألا/لا:-:01شأ؟--؟*ولعضقي01+ل!وء!كلجم-يى-.!يم:

لأ.يم،.بر"ف!%ثي!ى-ظءكضءث..لم..آ .!.-،!إ!خ!"فحت.،ا.
مح!بم؟!..

:اطمراءالأث!ل!قهة:رنمتبنرو"ممزاج"كرالرون)185(الثكل

ا-طلا">>نايولىلىالبرطاليايضمنإدن:رودمنوالأمازولاتالا!رررلينكال

-103-
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نمرصهوةنمططديويوسالحمراءالأش!لتقنبة:طتى"ممزاج"كراترون)186(الكل

القومي(ثيناقحفمن،رن.".مقالرابعالقرن"

-203-
http://www.al-maktabeh.com



التجمهلأدواتعبةحفة:بهكيس)187(الثكل

-303-
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إلىطريقهليعربةعلىمحمولأالميتنعثى،الموترقد!:الميهملافدسيالطرازمن؟ية)188(الثكل

القومياث!ناقحفمن-إرن.مق075حوالى:وابائحاتاكئحينمنصفوفتث!عهالمدلن

-403-
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الرخاءولرنوالكرمةديونوس:بكى)918(الثكل

ريخر،جعزيلاعنأ.مقالرابعالقرن.صرا!ةجموانبملىبح)091(الثكل

-طايا،"نابولىلالتوميابضمنإدن

02-مالكلاسكعةالسرر-503-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تارنتوممتحفمنإدن"الزيت!رورات"لك!ثوس)191(ال!ثكل

بالفهد.تمكماكنادص:ابفاءاطلضة!قغة:ثثروريالولىمنلخاريةلوحة)291(الثكل

مولختحفمنإدنق.ماطامىالقرنمسظ

-635-
http://www.al-maktabeh.com



ممو

ممي

العربيةالمراجع

.7691-بروت-والثانىالأولالجزء-اليونانىالتاريخ-اللطيفعبد-علىأحمد

.8191-دمشق-الرومانيةالكلاسيكيةالآثارفيدراصات-محمد-الز!

.9791-دسثق-الإكريقتار!خ-مفيد-العابد

.8191دمشق-الإغريقيةالكلاسيكيةالآثار-مفيد-العايد

.8191-مصر-عكاشةثروتتربة-الكالناتمسخ-أوفيد

.5591-القاهرة-والرومانيةاليونانيةالأصاط!فيالأعلاممعحم-أمين-سلامة

.0591-دمشق-الثرقفيالمث!هررةوأثارهالإغريقيالفن-سليم-الحقعبدعادل

.9791-مصر-المعارفدار-والإبداعالأسطورةبينالإغر!ق-ثروت-عكاشة

.8291-للكنابالعامةالمصريةالهبثة-الإكر!ىالفن-ثروت-عكاشة

.8291-برروت-الثالئةالطبعة-شعبانبهيجترجمة-الآثارعلمتاريخ-حورج-ضو

."-26ا"الأعداد-والمتاحفللآثارالعامةالمدوو!ة-السرريةالعربيةالحولياتمجلة

.7591باريى-جحافريدترجمة-للعربالحقيقيالتاريخ-ا-نرسمدكة-بيكل-روسى

-703-
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الأجنبيةالمراجع

العامة:المراجع-أ

9891.,Au " ,n M: Economia sociedad en la Antigua Grecia Barrelona-

Beraed , J : La colonisation Grecque de Italie Meridionale et de la Sicile-

5791,,L'antique, 'L histoire et la Legende. Paris

Boardmanحملاهlمه , J : Trade in Greek decorated Pottery J-

0,,8891Archaeology , 7 , Oxford

7391,,nBook8!فلBoardman, J : The Greeks Overseas Pen-

6491.,7 en Sicile edition des deax mondes,Parisلو'on, M: LولB-

,em,civilization !5e and Romeءأك!ءBirth of W!ء:Clavel , M-
6491..mesand Hudson. Londonل!ا*

6591.,Janson,,H W: History not Art, Newyork-
6291,,Hasuser, A : The Social of Art, Vol , I Routledge Y kegan-

.6391,Creative centuries Longman:ا).لى,RandaLL-

Stone , I : The Greek Treasure A Biogrephical , Novel of Henry and-

7591.,SophiaSchliemann, Gorgi Books, London

,London,لة،Lemprieres Classical Dictionary : Routledge and Keg-

06391

الإغريقي:الفنمراجع-

.5791,"8 e , Vol , I ,LarousseاالالDemargne , P : 'L 6* et 'L ho-

,DunBakin , T, J : The Greeks and their Eastern Neighbours , London-

05791

0891,,Gisela,R: El Arte Griego, Barcelona-

6491,,Faure , E : Histoire de 'L art, Jean - Jacques Pauvert-

6591.,London،8ء!4م ، N : Report to Greco-(!س!،لمكأ!ل!كع

0791.4 mes and HundsonلالأCyprusلانSalamis:،،5فىك!لأ-ول

-803-
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الانمرمة:العمارةمراجع-

00491,ro , M : Las excavaciones de Ampurias , Barcelona-!لل!

Fuentes escritas rferntes ampurions , Barcelonaك!كأ:Almagro , M-

5191.

minas deك!عأM: Trabajos de consolidacion Y excavacion en،هr؟كلل-!

0591.14,,ampurion,aer

Aquilue. , J : Arquitectura de neaplis ampuritana, Espacio Y Funcion-

8291.,cambiode Era,,04 Borcelona!اHacia

.Grecdu vi!ك'et'L homme , Vol , I , Lavousse , L!ك'Chamoux, F : L-

0791.,charbonneaux , J : Grece classique , NRF , Gallimard-

6391.,Doxiadis , C : Architecture in transition hutehinson of London-

3691,,Fyfe, D, T: Heuenistic Architecture, London-
6591.,is , N : Report Greco , Faber , London-،لعكأررهـ،

,Lawrence, A , W : Greek Architecture, The Pelican history of Art-
.5691,harmondsworkPenguin books

Nolla , J , M : Ampurias en la Antiguedad tardia , una nueva-

3991.,Perspectiva,AEA, ,66 Madrid

3)،له Origins deحا,et ,L homem , Vol, Iول,Picard, CH : L-

Grec

4Sanmarti!ه , E : Informe prelminar sobre ,1 excavacion d , uma-

08691,situada aponent de la ciutat gregad , Empuries ، Puigcerda

E : Nuevas datos sobre la historia Y la topografia de,6لة"كلالهثر-أ

02991,lamaryallasde Emporion, Madarid

.6591,Scranton , R: Greek architecture , George Brazilier, new york-

0791..London،+44!*ك!ءWiliam ، F : Arts-

الإغريقي:النحتمراجع-

06691,Ashmole, B: Greek Sculpture and painting-

09691,Bluemel , C : Greek Sculpors at work , phaidon-

.6191,Bieber, M : The Sculpure of the hellenistic age , new york-

Charbonneaux , J ; La Sculpture Grecque et Romaine au Musee du-

6391.Louvre

-903-
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6391,ota figures , Trustees of the Britishأ!Higgins , R: Greek Te-

de to the Scluptures of the parthenon, the3!ذن!لFleming، W: A histo-

6291.,softhe British Museum+ا!ر!
collection des,5لعااou , S : Musee Archeo lo ! que Natiكلع!)-5مكلا

6891.,Sculptures , Catalogue descciptif, Athenes

96911(1،,dela Sculpture,, NRFحمنعلألأMalraux , A : Le Musee Imag-

.7591,5n, M: The parthenon frieze,phaidonكا!"4هك-

Schmidt , E : The Greet Alter of Pergamon , Veb , Edition, Leipzig- 0-6291
Thompson , H , A: Thenian Agora, A guide to the excavation s and-

06291,Museum , the American school of classical studies at Athens

الاغريق!ة:الأوانيعلىوالزخرفة3الرمراجع

08891,el agora deEmporion , AEA , ,61 BarcelonaمحيArbulo , R: Sob-

,theWorldof art library,!عثBoardman , J: Athenian Blak figure V-

7491.,thames dnd hudson

Castaner , P : les amphores massalietes ,d Emporion du Vie au-

.milieudu Ives. .a -Jc . lesamphores de marseille Grecque

0991.,s،س!ولav ! - )c l.دحم!ص!ا-chronologie et diffusion ( Vie

st ancient Grescoes , April!كاer ، T : Paestum Discovery of theحكلاه-

.0791

Dunbabin , T, J : the Western Greeks , The history of Sicily and south-

،es to 048 , .B C8نلأاه ndtion of the GreekylatIللاهloCfrom the fo

.1970,Oxford

Meautis, G : Les chefs d , oeavers de la peinture Grecque , Paris , Albin-

9391.,Michel

Monedero , D : la polis y la expansion colonial Gviega, siglos VIII - VI-

.,1991-a c . , Madrid

Monederoح) , D : Colonizacion Griega y mundo Funeravio Indigena en-

8691.neo 0 ecidental، Madrid!ل"Medite

0791.Napoli , ,M : Paestum , Institute Geografico de agostini , novara-

--031
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06391,Pirenne , ,H ,M : les lois de ،1 optigue et la liberte de ,1 artiste-

Sanmati, E: la ceramica Griege de Emporion Y Rohde, monografies E-

07891.mporitanes, *, Barcelona

Trendal , ,A D : South Italian vase painting, the trustees of British-

00691,Musem

-311-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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